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Sîmbata, tovarășul losip Broz 

Tito, împreună cu ceilalți oaspeți 
iugoslavi care au făcut o vizită 
neoficială de trei zile în țara noas
tră, au plecat spre patrie,

în drum spre frontiera româno- 
iugoslavă, pînă unde președintele 
I. B. Tito a fost însoțit de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Paul Ni
culescu-Mizil, Iosif Banc, Corneliu 
Mănescu, conducătorii de partid și 
de stat români și iugoslavi s-au 
oprit în gara Timișoara. Aici erau 
prezenți loan Cîrcei, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului regional Banat al P.C.R., 
Vasile Daju, membru al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetului 
executiv al sfatului popular re
gional, alți reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, 
numeroși locuitori ai orașului.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări. Tovarășii losip 
Broz Tito și Nicolae Ceaușescu au 
trecut în revistă compania de o- 
noare aliniată pe peron. Apoi pio
nieri au oferit flori conducătorilor 
de partid și de stat iugoslavi și ro
mâni.

La plecarea trenului, președin
tele Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia și secretarul gene
ral al C.C. al P.C.R., răspund cu 
prietenie, de la fereastra vagonu
lui, salutului entuziast al timișore
nilor prezenți în gară.

în stația de frontieră Stamora 
Moravița tovarășii losip Broz Tito, 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, conducătorii de partid și 
de stat români și 
luat rămas bun cu 
căldură.

Au fost prezent!

Tovarășii losip

și de

reprezentanții

iugoslavi și-au 
cordialitate, cu

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român

Tovarâșului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

IOSIP BROZ TITO

și Nicolae Ceaușescu trec în revistă
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(Continuare 
în pag. a II-a)

(Continuare 
în pag. a II-a)

mai pu- 
cu care 
umană.

, (Continuare în pag. a IlI-a)

organelor locale de partid 
stat.

Erau de față Aurel Mălnășan, 
ambasadorul României în Iugo
slavia, și Iakșa Petrici, ambasado
rul Iugoslaviei în România.

(Agerpres)

Folosirea cît mai rațională, cît 
mai economică a fondurilor alocate 
de stat pentru construcțiile social- 
culturale constituie — ca și în do
meniul investițiilor productive — 
o sarcină importantă prevăzută de 
planul cincinal. Aceasta pre
supune din partea beneficiarilor, 
proiectanților, a tuturor factorilor 
care colaborează la realizarea noilor 
lucrări social-culturale, inclusiv or
ganele de avizare, să chibzuiască 
profund asupra fiecărui proiect, să. 
analizeze temeinic elementele de 
bază care determină parametrii 
principali ai investițiilor, astfel ca 
fondurile ce se cheltuiesc să-și atin
gă scopul, să răspundă unei necesi
tăți reale.

în practică s-a dovedit că unul 
din elementele cele mai importante, 
care influențează în mod hotărîtor 
cheltuirea eficientă a fondurilor, îl 
formează tema de proiectare, prin 
care se precizează capacitatea și 
•profilul fiecărei construcții social- 
'culturale. Modul în care se funda
mentează capacitățile propuse in
fluențează în mare măsură dimen
sionarea construcțiilor și, deci, va

loarea lucrărilor, valabilitatea aces
tor fundamentări ilustrîndu-se prin 
rezultatele obținute în eficiența in
vestițiilor realizate. Tocmai asupra 
acestei probleme vreau să mă o- 
presc în cele ce urmează.

După cum se știe, pentru stabili
rea unor capacități și dimensionări 
raționale în domeniul construcțiilor 
social-culturale, există în momentul 
de față acte normative care preci
zează elementele de bază : supra
fețele utile pentru spațiile de lucru 
în clădirile administrative, capaci
tățile și dimensionarea construc
țiilor comerciale, de alimentație pu
blică și prestări de servicii, normele 
de proiectare pe specific funcțional, 
care se actualizează în mod perio
dic. Ce se constată însă ? Docu
mentațiile tehnice'ce se întocmesc 
pentru unele lucrări de investiții 
importante nu reflectă întotdeauna 
grija pentru respectarea principii
lor stabilite în aceste acte norma
tive. în anumite cazuri, fundamen
tarea capacităților noilor obiective 
de către beneficiari este insufici
entă pentru a susține elementele 
propuse și nu se iau în considerare 
consecințele economice ce decurg 
din aceasta.

Să examinăm, în acest sens, stu
diul tehnico-economic prezentat de 
beneficiar pentru viitorul sediu al 
Sfatului popular regional Maramu
reș. Pentru o capacitate de circa 500 
salariați s-au preconizat suprafețe 
utile totale de 4 800 m'p. revenind 
în medie 9,60 mp pentru un loc de 
muncă, față de 5—7 mp cît se pre
vede în actele normative ' pentru 
clădirile administrative. Această 
depășire a normei medii uzuale a 
determinat un volum de investiție 
mare, care nu s-a mai putut înca
dra în valoarea planificată pentru 
această construcție. De aceea.

Arh. Aurelia TEODORESCU
șeful secției clădiri-social-culturale 
din Comitetul de stat 
pentru construcții, arhitectură 
și sistematizare

Folosind cu pricepere utilajele moderne de care dispune, la sfîrșitul 
lunii noiembrie, colectivul întreprinderii miniere Dobrești din regiunea 

Crișana a dat peste plan circa 5 000 tone bauxită
(Foto : M. Andreescu)

BUCUREȘTI
Părăsind teritoriul Republicii Socialiste România, aș dori, dragi 

tovarăși, să mulțumesc în modul cel mai călduros pentru ospitalitatea 
dv. cordială și să exprim convingerea noastră că discuțiile folositoare 
pe care le-am dus în spirit de prietenie și înțelegere reciprocă vor 
servi la întărirea continuă a colaborării celor două țări și partide ale 
noastre, precum și la cauza socialismului și păcii. Folosesc această 
ocazie pentru a transmite poporului român prieten, precum și Dumnea
voastră personal, cele mai bune urări de noi succese în munca dv. și în 
dezvoltarea Republicii Socialisțe România

scrutat totdea
una turburat un „arbo
re genealogic". Și nu 
atît pentru cantitatea 
de informație istorică 
ce o include acest re
zumat în tuș al unui 
neam. Mă atrăgea în 
primul rînd dinamica 
generațiilor, prinsă în 
acel simplu evantai 
grafic, îneît misterul 
nașterilor și dispariții
lor era înlăturat, iar 
roadele ivite „arbore
lui" răbdător, în 
veacuri, le puteam 
despuia și judeca în- 
tr-o clipă. Această 
proiecție esențializată, 
a zeci de destine mă 
atrăgea mai ales. Și 
încă ceva: ramurile 
lui boante, osîndite, 
din care seva n-a mai 
picurat și a căror în
crengătură își 
așadar 
tul. O 
prește 
vine o 
după ea nu se 
înșiră decît 
Zeci de alte 
cu sutele lor de pro
babilități, s-au înfun
dat definitiv în 
cere.

M-am gîndit nu 
dată, la astfel de 
milii, fără copii, care 
asemeni unor stalac
tite retezate, atîrnă în 
gol, ispitit mereu să 
le pătrund palpitul 
dinaintea stingerii. 
Cum și de ce au ajuns 
în acest punct mort'! 
Cînd și cu ce reacție 
au realizat drama se
cătuirii ? Cu ce muta
ție de valori au com
pensat prefacerea in 
ceață a viitorului ?

Mircea
SINTIMBREANU

dădea 
mina cu nean- 
familie își o- 
mersul — de- 
inscripție — și 

mai 
ipoteze... 
destine,

Glumă de oameni bă- 
trîni, uneori nici măcar 
prea bătrîni. Am stat de 
vorbă cu mulți dintre ei. 
E un subiect delicat, 
proape totdeauna'greu de 
urnit. Oamenii nu mai do
resc să privească în fîn- 
tîna secată, o evită poate 
ei înșiși, au o explicație 
capac : „Nu s-a putut"... 
„Cine-i are, să-i trăiască, 
cine nu"...

Și totuși... In cele din 
urmă se destăinuie, mo
tivează, se apără parcă, 
răsfățul' mai mult sau 
mai puțin nostalgic al pri
melor răspunsuri dispare, 
își face loc explicația. Ex-
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De fapt, nu e nevoie de 
o escaladare în timp, spre 
familia istorică, pentru a 
examina, această proble
mă. Ani ,în față caietul cu 
recensămintele anuale de 
copii .din circumscripția 
mea școlară. Din Ioc în 
loc, în dreptul unor nu
mere de casă, spații 
goale, minusuri, semne de 
întrebare... Sînt „pete 
albe" pe harta populației 
școlare. Case de oameni 
singuri, oameni singuri în 
case..

— Aici nu sînt copii, 
maică — mi se spune. 
Scrie-ne pe noi. Noi sîn- 
tem copii...

plicația amară ține loc de 
copii... Uneori e chiar o 
platformă, o „filozofie", 
premeditarea singurătății, 
ca în cazul următor.

Iată-ne în casa docto
rului Gavril Trudițeanu, 
medic cu excelentă repu
tație. Soția, șefă contabilă 
a unei instituții. La vîrsta 
cînd alții numără primii 
dinți ai nepoților, cei 
sînt singuri, flancați 
rafturile bibliotecii, 
bibelouri, tablouri și 
voare. Oamenii unei 
gure căsătorii, scursă timp 
de peste 30 de ani. pe o 
albie de lapte și miere. 
„Nu ne lipsește nimic", re
petă nu fără vanitate doc
torul. — Și copiii ?

Doctorul argumentea
ză : în familia noastră co
piii n-au avut noroc. Noi, 
trei frați, am rămas orfani 
de mici, tatăl a murit în 
război. Mama s-a recăsă
torit. A avut propria ei 
familie. Ne-au crescut bu
nicii dinspre tată. Copii 
fără părinți. Frații mei au 
copii dar eu îi socotesc 
părinți fără copii. Cel mai 
mare are o singură fată, 
„sufletul și lumina ochi
lor lui". La 18 ani a fugit 
cu unul. A blestemat-o,

apoi a paralizat de supă
rare. Mai tîrziu fata a di
vorțat — venea bătută — 
și le-a adus plocon un co
pil. 11 cresc bunicii, îi a- 
jutăm și noi. Ea e mereu 
„în perspectivă" să se 
mărite cu unul cu altul... 
Vedeți, „sufletul și lumina 
ochilor" ? Sora mea are și 
dînsa un copil : bolnăvi
cios, pensionar la 27 de 
ani. Nu am nevoie de a- 
semenea copii 1 Soției 
i-am spus demult, catego
ric : „Ori cu mine fără co
pii, ori cu copii fără 
mine..."

A ales, zîmbește doctorul 
triumfător, apoi din nou 
argumentează și, de fapt 
toate argumentele se 
reduc la unul singur : 
liniștea lui personală. Cu 
orice preț. Și în primul 
rînd cu prețul unei cum
plite automistificări. „Filo
zofia" lui e toată un so- 
iism : „M-a înspăimîntat 
ideea de a preda, din pro
prie inițiativă, destinului 
orb o ființă nevinovată..." 
„îmi sînt prea dragi copiii 
pentru a le ii putut supor
ta eșecul...", „Nu am copii 
pentru că am discernă- 
mînt"... Și-a debitat de 
multe ori aforismele, le-a 
rumegat, le-a șlefuit. Și 
sună atît de neconvingă
tor 1 Contraargumentele 
sînt în număr de mili
oane : milioanele de copii 
sănătoși, veseli, maturi- 
zîndu-se treptat într-o so
cietate ea însăși matură, 
responsabilă în cel mai 
înalt grad cu vlăstarele 
ei. Firește, se cere în pri
mul rînd, răspunderea pă
rinților, dar ea e solicitată 
într-un cadru armonios, e- 
xistă un curent cald care 
o învăluie și o sprijină. 
Un copil nu e un colet 
zvîrlit de-a valma cu alte
le, la o răscruce pustie! A- 
forismele etalate provin, 
e drept, din niște eșecuri 
reale, dureroase, apropi
ate. Dar este oare acolo 
vorba de un destin orb ? 
Fata care a fugit n-a fost 
sufocată de interdicții ab
surde ? Interlocutorul nos
tru mărturisește singur că 
părinții fetei nu-i dădeau 
voie nici pînă la poartă... 
Băiatul vlăguit înainte de 
vreme, n-a fost prea co
coloșit ?

La invitația secretarului general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, între 1 și 3 de
cembrie, a făcut o vizită neofi
cială în Republica Socialistă Ro
mânia tovarășul Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via.

în regiunile Banat și Crișana, pe 
care le-au vizitat, înaltul oaspete 
și colaboratorii săi au fost întîm- 
pinați pretutindeni cu căldură și 
ospitalitate, în spiritul prieteniei ce 
leagă popoarele celor două țări 
socialiste. Oaspeții iugoslavi au 
participat, împreună cu conducă
tori de partid și de stat români, la 
o partidă de vînătoare organizată 
în regiunea Crișana.

în timpul, vizitei, între tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer și tovarășul losip Broz
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Pîngărafi, raionul 
Piatra Neamf, am primit o 
scrisoare, nu prea lungă, 
care, cu un scris cursiv, a- 
păsaf, relatează o precipi
tată poveste ai cărei eroi 
sînt EL și EA. lat-o-:

S-au întîlnit prin luna 
mai 1955. EL era militar în 

la o 
dan-

s-au

termen, EA elevă 
școală forestieră. Au 
sat un singur vals.

în 1957 — martie 
reîniîlnit întîmplător și des
tul de în pripă. El pleca iar 
ea avea de făcut niște cum
părături. Nu s-au mai văzut 
pînă în noiembrie cînd, în- 
tr-adevăr, întîlnindu-se au 
zăbovit mai mult. Ea avea 
18 ani, el 24. La 23 decem
brie 1957, sfatul popular e- 
mitea certificatul căsătoriei 
lor.

De acum înainte, relata
rea are, ca să zicem așa, un 
pasaj oficial și strict docu-

Corneliu LEU

mentar pentru că vorbește 
despre certificatele emise 
de către sfatul popular : 
1958 — certificatul de naș
tere al primului copil : Ga
briela. în 1960, al doilea 
certificat de naștere : Mi- 
haela ; 1961, al treilea cer
tificat de naștere : Elena ; 
1964 al patrulea certificat 
de naștere: Luminița; 1966 
al cincilea certificat de naș
tere — Mihai, și notează au
torul scrisorii — „fiindcă 
trăiesc fericiți, sînt convins 
că aceste relatări despre 
scriptele sfatului popular 
vor continua".

Garanția acestei afirma
ții ? — cei nouă ani de căs
nicie desfășurafi în armonie,

în înțelegere, în acea at
mosferă caldă ți plină de 
emulajie a grijii reciproce, 
în preocuparea pentru creș
terea și educarea copiilor. 

Desigur, exprimate astfel, 
aceste atribute ale vieții co
tidiene de familie capătă 
poate o formulare rece, să
racă, depărtată de căldura 
lor reală. Dar ce semnifica
ții deosebite, uneori chiar 
totale pentru viața noastră, 
cîte sentimente de împli
nire, de realizare umană nu 
cuprinde ideea de „preocu
pare pentru creșterea copii
lor" sau cea care în apa
rență sună afît de comun : 
„grija față de soț". Sînt 
idei, sînt noțiuni care, de 
fapt, exprimă cele 
ternice sentimente 
este dăruită natura

Tito au avut loc convorbiri, la care 
au participat:

— din partea română tovarășii 
Emil Bodnaraș,. membru al Prezi
diului Permanent, al Comitetului 
Executiv ale C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri; Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Prezidiului Permanent, 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R. ; Iosif Banc, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri; 
Corneliu Mănescu. membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, și Aurel Mălnășan, ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia în Iugoslavia ;

— din partea iugoslavă tovarășii 
Mialko Todorovici, secretarul Co
mitetului Executiv al C.C. al 
U.C.I.; Marko Nikezici, secretar de 
stat pentru afaceri externe, mem
bru al C.C. al U.C.I. ; Kiro Gligo- 
rov, secretar federal pentru fi
nanțe, membru al C.C. al U.C.I., și 
Iakșa Petrici, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia în România.

Cu acest prilej, a fost examinat 
un cerc larg de probleme care in
teresează Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, Republica 
România și Republica 
Federativă Iugoslavia, 
primată satisfacția celor două părți 
pentru stadiul actual al relațiilor 
dintre cele două țări și partide și 
hotărîrea comună de a dezvolta 
continuu aceste relații în toate do
meniile. S-a făcut un schimb larg 
și util de păreri cu privire la pro
bleme actuale ale situației inter
naționale și ale mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale. Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate, 
prietenie și deplină înțelegere re
ciprocă.

Socialistă
Socialistă 

A fost ex-

ȚA MINTUL DE 
PARTID EXIGEN
ȚELOR FORMU-i 
LATE LA ÎNCEPU
TUL ANULUI SCO 
LAR?

Cum este folosită 
forța de muncă

SPORT
România-Cipru
5-1 la fotbal
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Sens invers
La construcția liniei de tro

leibuz nr. 3, din Cluj, s-au 
realizat economii. Cum ? Pe 0 
porțiune de citeva sute de 
metri, firele aeriene au fost 
instalate pe stîlpii electrici e- 
xistenți... pe partea stingă a 
șoselei. Deci — circulația se 
face pe stingă ! Călătorii co
boară din troleibuz in mijlo
cul șoselei. Ca și în cazul șo
ferilor surprinși că încalcă re
gulile de circulație, construc
torul liniei de troleibuz (În
treprinderea orășenească de 
transporturi) a fost obligat 
să... tragă pe dreapta.

O inițiativă
9

bună
Policlinica regională nr. 2, 

din Tg. Mureș, a introdus siste
mul programării telefonice a 
pacienților din raioane (tri
miși de policlinicile raionale 
pentru a ii consultați de me
dici specialiști). Omul are no
tat, pe biletul de trimitere, 
ziua și ora consultației. Siste-. 
mul acesta s-a introdus la 
toate policlinicile din regiune.

Confuzie cu 

urmări grave
Cazul ne-a fost relatat la 

Institutul medico-legal. Unele 
gospodine confundă parationul 
(produs chimic foarte toxic, 
folosit în agricultură, ca in
secticid) cu ..Verdele de Pa
ris" (insecticid de uz casnic). 
Consecințele : intoxicații foarte 
grave.

Parationul se trimite nu
mai în unitățile agricole, un
de cei ce-1 folosesc sînt in
struit! special. Cum de ajunge 
această substanță puternic to
xică în mîinile unor gospodine 
și ale altor oameni neavizați ? 
Se impun măsuri severe împo
triva acelora care, definind 
paration în scopuri bine preci
zate, îl pun la îndemîna altora.

Portocale
în portul Constanța a an

corat vasul „Arad", aducînd 
un prim transport de 500 tone 
portocale. In curînd vor sosi și 
alte vapoare cu 5 000 tone por
tocale și grapefruit.

Oaspeți 

neplăcuți
La locuința Anei Axlnte din 

Brașov s-au prezentat trei tu
riști (doi bărbați și o femeie) 
cu rugămintea de a fi găzduiți 
peste noapte. Dimineața, stă- 
pîna casei a constatat că mu
safirii plecaseră, luînd cu ei 
lucruri în valoare de 15 000 lei. 
Anunțînd cazul, organele mili
ției au dat repede de urma lor. 
Sînt: Eugen, Elisabeta șl Șan- 
dru Fodor. Operau „în fami
lie". S-a constatat că au mai 
procedat după aceeași rețetă 
la Predeal și Sinaia. In pre
zent, cei trei „turiști" au ajuns 
la... răcoare. Tot le plăcea la 
munte 1

Fulger!
în ultimele zile, aparatele te

legrafice din Oradea au fost su
prasolicitate. Datorită lipsei 
mandatelor poștale obișnuite 
(formulare tip), toate trimiterile 
de bani prin majoritatea oficiilor 
din oraș s-au făcut telegrafic. 
Lipsesc mandate tip și în alte 
orașe.

Telegramă către M.P.T.: „Man
date Poștale Trimiteți I”

Recent, birourile comitetelor raionale de partid „Lenin", 
„23 August" și „30 Decembrie" din Capitală au analizat 
felul cum se desfășoară învățământul de partid. Faptul că 
aceste analize s-au făcut acum, la puțin timp după 
începerea anului de învățămînt, creează posibilități pentru 
îmbunătățirea din mers a acestuia. Analizele au 
fost cu atît mai instructive și eficiente cu cit ele 
au pus accentul pe conținutul procesului de învățămînt, pe 
calitatea și eficiența lecțiilor, seminariilor, și nu pe aspecte 
de suprafață, reflectate în date statistice cu privire la nu
mărul cursurilor, conferințelor etc.
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LA ÎNCEPUTUL ANULUI ȘCOLAR ?
După cum se știe, criteriul prin

cipal de apreciere a învățămîntului 
de partid este strînsa legătură cu 
viața, eficiența, iar elementul de
terminant al înaltei eficiențe este 
spiritul creator, dinamic ; pentru a 
putea contribui la însușirea orga
nică și aplicarea de către membrii 
de partid a politicii partidului, în- 
vățămîntul trebuie să le dezvolte 
gîndirea politică proprie, capaci
tatea de a analiza și interpreta 
realitățile economice și sociale de 
pe pozițiile principiale ale politicii 
partidului nostru. Acesta a fost și 
unghiul de vedere din care au exa
minat desfășurarea învățămîntului 
comitetele raionale.

S-a relevat că. în ansamblu, în- 
vățămîntul de partid în cele trei 
raioane este just orientat, răs
punde cerințelor și preocupări
lor actuale ale membrilor de 
partid. Astfel, formele variate ale 
învățămîntului economic dau posi
bilitatea cunoașterii aprofundate a 
politicii economice a partidului, 
îmbogățirii cunoștințelor economi
ce. în raionul „30 Decembrie", de 
exemplu, 40 la sută din numărul 
total al cursanților studiază pro
bleme cu caracter economic.

în evantaiul larg desfășurat al 
formelor învătămîntului de nartid. 
o pondere însemnată are studie
rea luptei eroice duse de-a lungul 
veacurilor de poporul român pen
tru eliberarea națională si socială, 
a tradițiilor glorioase ale clasei 
muncitoare și partidului comu
nist. mijloc important de educare 
patriotică. Cea mai mare parte a 
noilor membri de partid studiază 
statutul P.C.R., pro
blemele organizării și 
activității partidului 
nostru.

în ședințe a fost e- 
vidențiată experiența 
pozitivă a unor orga
nizații în diversifica
rea tematicii potrivit 
preocupărilor diferi
telor categorii de 
cursanți. Cadre din e- 
conomie studiază in
dividual pe lîngă ca
binetele raionale teme
teres, cum sînt cointeresarea mate
rială în sporirea producției, căile 
creșterii eficienței economice a in
vestițiilor etc. O largă diversificare 
cunoaște tematica ciclurilor de con
ferințe. (

Cu atît mai contrastantă apare, 
pe fondul acestei experiențe poziti
ve. persistenta unor tendințe de u- 
niformizare. de șablonism. care îm
ping la ignorarea preocupărilor spe
cifice ale cursanților. la ruperea de 
realitățile concrete, locale. Exa
minarea programelor școlilor eco
nomice serale 
raionul Lenin 
erau identice, 
adresau unui 
din metalurgiști. ____
liste etc. ; ca și cum preocupările 
atît de diferite ale acestora ar pu
tea fi aduse la același numitor I La 
fel tematicile unor grupe de stu
diu individual : un grup de me
dici din acest raion studiau 
exact aceleași teme cu profeso
rii și pedagogii de la Palatul 
Pionierilor. De fapt, aceste te
matici și programe reproduceau 
mecanic, aidoma, programele indi
cate ca orientare de comitetul o- 
rășenesc. Cum a și spus, de altfel, 
conducătorul unuia din cercurile 
de studiu în cauză : „această e te
matica ce a fost dată de sus.. Noi 
nu ne putem, atinge de ea". De ce 7 
Recomandările Comitetului Cen
tral al partidului au arătat doar 
clar că organizațiile de partid din 
întreprinderile sau instituțiile res
pective întocmesc tematicile pentru 
studiul individual, conferințe etc. 
care trebuie aprobate de organele 
superioare de partid. Normal era ca

de mare in-

care funcționează în 
a arătat că toate 

stereotipe, deși se 
auditoriu alcătuit 

chimiști. texti-
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Unități ale cooperației 
meșteșugărești

La Tg. Nfeamț, Slănicul Moldovei și Slănic 
prahova, Sighișoara, Giurgiu, Oradea, Alba 
Iulia, Bușteni și în alte localități din țară s-au 
dat în folosință anul acesta complexe de deser
vire, la Pitești, Galați și comuna Marginea- 
Suceava, ateliere diferite, iar la Tg. Mureș și 
Tîrnăveni microcomplexe aparținînd coopera
ției meșteșugărești. La Craiova, s-a construit 
o casă de mode.

Noile unități sînt dotate cu utilaje specifice 
perfecționate, asigurîndu-se astfel condiții bune 
de muncă pentru meșteșugari. De remarcat însă 
că la majoritatea obiectivelor au fost depășite 
termenele de punere în funcțiune, constructorii 
nerespectînd prevederile din contracte. Condu
cerea UCECOM solicită de aceea un sprijin 
mai activ, îndeosebi din partea întreprinderilor 
aparținînd sfaturilor populare din Bacău, Sibiu, 
Tg. Mureș și Baia Mare, pentru a urgenta ritmul 
lucrărilor.

tematicile elaborate de comitetul 
orășenesc să fie considerate de or
ganizațiile de partid doar ca un 
material orientativ, și nu ca un șa
blon, bun de aplicat în orice con
diții (de altfel aproape la fel se 
petrec lucrurile în unele locuri 
și cu planurile de seminar date de 
cabinetele raionale ; sînt propa- • 
gandiști care consideră că existenta 
acestor planuri îi scutește să 
le . adapteze situației și proble
melor specifice fiecărui loc de 
muncă. Asemenea practici și ex
plică de ce unele seminarii, fie că 
se țin într-o întreprindere meta
lurgică, într-o filatură sau într-un 
minister, ajung să semene unele 
cu altele ca două picături de apă).

în ședința biroului Comitetului 
raional „23 August" s-a arătat că, 
în unele forme de învățămînt cu 
caracter economic se studiază pro
bleme îndeobște cunoscute, care au 
mai fost studiate și în alți ani. în 
detrimentul temelor noi. actuale. 
Este știut că. în prezent, printre 
cele mai importante preocupări ale 
cadrelor din economie se înscriu a- 
semenea aspecte de arzătoare ac
tualitate ale conducerii si organi
zării moderne a producției, ca mij
loacele de creștere a eficientei e- 
conomice. folosirea pe scară lar
gă a metodelor statistice — ma
tematice, utilizarea judicioasă a 
mijloacelor tehnicii noi, dezvoltarea 
cercetării științifice uzinale. Or. la 
unele cursuri și cercuri din mari 
uzine, ca .,23 .August", asemenea 
teme cu greu își găsesc loc sub 
soare. în formele de studiu pentru 
cadrele didactice, lucrătorii din

slabe, necorespunzătoare, mai ales 
datorită tendinței de a îngrămădi 
date, fapte, cifre, fără a le însoți de 
interpretarea necesară, de comen
tariul corespunzător. Se mai pre
dau lecții care se mărginesc să re
producă teze și formulări ge
nerale, nu fac nici un efort de a 
trata problemele prin prisma ac
tualității, a aprecierilor noi, a stă
rilor de fapt. Lecția despre planul 
cincinal, ținută la cursul de pro
bleme economice ale întreprinderi
lor industriale, de la „Electromag
netica", conținea multe generalități 
despre rolul planificării în socia
lism, dar nu explica măsurile care 
au fost luate de partid pentru per
fecționarea planificării în etapa ac
tuală, nu scotea în evidență sarci
nile care revin întreprinderii în în
deplinirea planului. în plus, lecția 
a fost expusă într-un mod mono
ton, plicticos, fără ca lectorul să-și 
ridice ochii de pe textul scris.

Prea puțin se obișnuiește ca lec
torii să solicite cursanților între
bări, după lecție, și să le dea răs
puns, deși această metodă este pri
mită cu mult interes de cursanți, 
stimulează participarea lor activă, 
contribuie la aprofundarea proble
melor, imprimă un caracter mai 
viu, mai dinamic învătămîntului.

Analizele făcute în cadrul celor 
trei comitete raionale au scos în 
evidență persistența unor metode 
învechite în conducerea seminarii
lor. Astfel, unii propagandiști nu 
pun în discuție probleme care să 
stimuleze confruntarea activă a pă

rerilor, ci se limitea 
ză doar s 
stereotip i 
are ceva de spus ?“,• 
sau „ține mai are 
ceva de adăugat 7“ 
Iar dacă cursanții nu 
fac decît să-și citeas
că notițele, care la 
rîndul lor redau cu
vînt cu cuvînt textele 
din manual, cum mai 
poate contribui semi
narul la dezvoltarea

■

conducerea și controlul activității 
cercurilor de studiu și a cursuri
lor, să contribuie la ridicarea ca
lității și eficienței învătămîntului.

Ada GREGORIAN 
Gheorghe ZAMFIR
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Faceți loc copiilor I Doar pentru ei s-a instalat „complexul feroviar" în 
vitrina magazinului „Romarta copiilor"

Foto ! A. Cartojan

OAMENI
SIN G U RI.. ^0$

(Urmare din pag. I)

cîțiva copii. Resursele ei 
de devotament și protec
ție, atît de strîmb expri
mate acum, nu s-ar fi ma
nifestat altfel ? „Copiii ? 
M-ar fi încurcat", declară. 
Dar lucrurile stau exact 
pe dos.

nu mai există. Au des
ființat-o fie împrejură
rile, fie ei înșiși : boli, 
văduvie, prejudecăți.

Mai e ceva de făcut ? 
în general, nu.

Nu parafrazăm ireme
diabilul dar nimic nu ne 
oprește să ne îndreptăm 
privirea spre contingen
tul tuturor posibilităților, 
spre cei tineri, spre a- 
ceste nave întregi avîn- 
tate spre larg. Ei sînt 
cîrmacii viguroși ai pro
priilor destine ; fundatu, 
ra, malul amar al singu
rătății, pot și trebuie evi
tate de către toți. Oricîte 
arguții și argumente am 
consuma există un singur 
antidot în această pri
vință : copiii, prelungi
rea în viitor a ființei 
noastre, a soarelui tine
reții chiar în zona de 
umbre a senectuții.

Nimic nu-i împiedică 
să stea de vorbă cu oa
menii singuri. Despre 
singurătatea lor, despre 
prologul și epilogul a- 
cestei ............. .
numai 
ci și 
vorba 
chinuitor extras, prin ma
cerarea vieții altora, îm
potriva propriei noastre 
însingurări.

O stradă liniștită din 
București, undeva pe 
lingă ruinele fostelor 
curți domnești. Din cînd 
în cînd, pe strada în 
pantă, trece cîte o ma
șină, se mișcă ‘ încet o 
pereche de bătrîni, zo
rește un om între două 
vîrste, o bătrînică se 
duce la piață. Un ochi 
neavizat îi integrează în 
mișcarea iirească a stră
zii, a vieții din jur. Cu 
toate acestea un cerc 
nevăzut se deplasează 
odată cu ei, îi transportă 
indiferent de direcție 
spre propriul lor pustiu. 
Nu-și clamează singură
tatea, și-o ascund de 
proprii lor ochi, bra
vează chiar, în adîn- 
cul inimii își recunosc, 
nu pot să nu-și recu
noască, soarta de scîn- 
duri desprinse dintr-o 
navă ce și-a curmat dru
mul. Ținta majoră a că
lătoriei, bucuria de a o 
atinge, eventualitatea ei

lîngă tine, ești tu lîngă el. 
Tu nu poți pleca de lîngă 
el.întreb soția : Dv. n-ați 

dorit copii ? Răspunsul îl 
primesc tîrziu, la plecare, 
în ușă : „Voiam mult un 
copil... Am încercat să i-1 
ascund... De mult... Ar fi 
avut acum 25 de ani".

Furtuna a trecut. Poarta 
spre viitor n-a fost des
chisă. Femeia a zmucit cu 
timiditate. A fost și vigi
lența suspicioasă a băr
batului, neîncrederea în 
viață. Să-i dovedim unui 
doctor că sub masca „u- 
manismului" a interzis 
vieții să încolțească în 
propriul său cămin ? între 
soți e liniște acum, un 
pact al iremediabilului, 
îndulcit cu diminutive, cu 
cadouri, cu vorbe dulci... 
„Deplină certitudine. Nici 
un risc 1" a fost motto-ul 
acestei familii în doi și 
acum, la desfășurarea 
ghemului. Dar riscuri au 
existat totuși. Cînd ea a 
avortat în luna a 5-a n-a 
fost un .risc 7 Cînd el im
punea alternativa copil- 
divorț nu exista un aisc 7 , 
Dar riscul singurătății ? El 
s-a insinuat ani și ani de 
zile în casa somptuoasă, 
devenind o ireversibilă 
certitudine. Poate să mai 
fi existat și frica, de ne- 

•• cunoscut, panica'absurdă 
în fața devenirii.!. '

NEPOȚII i

IhlTil o
SITUAȚIE

vecini, o văduvă,în
Maria Mocanu, 60 de ani, 
soțul decedat într-un ac
cident, acum aproape 25 
de ani. Povestește :

— Ne construiam căsuța 
asta. Ziceam să ne facem 
întîi o situație, pe urmă 
copii. Soțul muncea zi și 
noapte, pe două camioa
ne, la doi proprietari. 
Punea mîna și Ia casă... 
A venit nenorocirea, vă
duvia. Am isprăvit sin
gură casa. Nu m-am recă
sătorit. Mi-a fost frică.

— Și acum ?
— Am rude, mulți cu 

copii. Mă cheamă, nu mă 
cheamă, mă duc, îi ajut. 
Pînă oi putea... Mi-e urît 
acasă, nu pot sta. Nici pe 
la ei nu mi-e bine... Cînd 
sînt acolo aș veni acasă, 
eîneț mă văd singură, în
tre pereții ăștia, aș pleca. 
Am casă, pensie, dar 
mi-e greu, tare 
Uneori plîng...
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gîndirii, a capacității lor de inter
pretare 7

în sfîrșit, o a treia grupă de pro
bleme. examinate în ședințele co
mitetelor raionale au fost cele 
privitoare la îmbunătățirea, com
ponenței și pregătirii corpului de 
lectori și propagandiști, a folosirii 
lor, m .... ~_ —

. căruia. A reieșit că grupele de lec- 
categorii de tori de. pe lingă comitetele raionale 

privire la cerințele 
Fără îndoială Că • or-

aparatul de stat, nu au căpătat 
ponderea cuvenită probleme ale 
comportării morale în muncă, încomportării morale în muncă, 
viața socială, în familie.

Pentru a apropia tot mai mult în- 
vățămîntul de preocupările mem
brilor de partid, ‘ ’
comitetelor raionale s-a făcut pro
punerea ca în viitor să se între
prindă o cercetare sociologică în 
rîndurile diferitelor 
cursanți cu 
acestora.
ganizarea învățămîntului pe baza 
rezultatelor unei asemenea. cer
cetări i-ari imprima un carac
ter mai viu, mai interesant, l-ar 
face mai eficient.

Pe lîngă diferitele j aspecte refe
ritoare la orientarea j învățămîntu-» 
lui, din care am desprins doar cî
te va, ședințele comitetelor raionale 
au insistat asupra calității lec
țiilor și a dezbaterilor în 
minării. Multe din lecțiile pre
date — de pildă, la universitățile 
serale, la școala uzinală de la „Vul
can", la cursurile de partid de la 
uzinele „23 August", „Automatica" 
etc — au fost ■ apreciate pentru 
competenta tratării, bogăția de i- 
dei. caracterul actual, viu. intere
sant. S-a citat, între altele, lecția 
despre direcțiile de dezvoltare a 
industriei în perioada cincinalului, 
tinut.ă la cursul de probleme eco
nomice ale întreprinderilor, de la 
întreprinderea „Aurora", raionul 
Lenin, care, datorită bogăției e- 
xemplelor și faptelor de viată, a- 
duse în sprijinul argumentării teo
retice. datorită modului atractiv al 
expunerii, a fost urmărită cu mult 
interes de cursanți.

Se mai țin însă destule lecții

în •. ședințele

se-

NOUTĂȚI DE LA 

„ELECTRONICA"
Au ieșit de pe banda de montaj primele 

aparate de radio tranzistorizate — „Nordic". 
Inginerul șef al uzinelor „Electronica", Eugen 
Statnic, apreciază că acestea sînt realizate la 
înalt nivel tehnic, comparabil cu al celor simi
lare produse în alte țări. Montate în casete ele
gante din lemn, noile aparate au patru lungimi 

( de undă, inclusiv ultrascurte, și posibilități de 
alimentare de la rețea sau baterii.

Alte noutăți importante la aceste uzine sînt 
pregătirile intense ce se fac pentru introducerea 
din ianuarie 1967, în fabricație de serie a unui 
tip nou de televizor denumit „Intim", avînd un 
ecran de 47 cm în diagonală.

Tot în cursul anului următor, cumpărătorii vor 
putea cumpăra și un alt televizor fabricat la 
„Electronica" și denumit „Sanda".
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COPIII ?

singurătăți. Nu 
din compasiune, 
profilactic, fiind 
de un vaccin.

(Urmare din pag. I)

pot .fi încă lărgite prin atragerea 
, celor . mai ’ pregătiți activiști de 

■ partid, .cadre din aparatul, de stat 
și din economie, ingineri și tehni
cieni, cadre didactice, oameni de 
știință, și cultură. în discuții s-a 
amintit experiența bună a ce- 

.. lor trei cornitete raionale, care au 
grupat, lecțorii pe discipline — 
istoria P.C.R., economie politi
că, socialism științific, materialism 
dialectic și.istoric, arătîndu-se că 
această experiență va trebui con
tinuată și dezvoltată.

S-a stabilit ca secretari ai comi
tetelor raionale si alte cadre să facă 
în continuare și mai sistematic ex
puneri în fața lectorilor și propa
gandiștilor prin care să-i infor
meze asupra problemelor politice 
actuale interne și internaționale. 
S-a preconizat, de asemenea, 
nizarea de dezbateri metodice 
privire la modul de predare a unor 
anumite teme, în care vor fi anali
zate 
facă lecția interesantă, atractivă.

In sfîrșit, au fost abordate : 
nele . . _ ’
cursurilor și cercurilor de studiu. 
Două aspecte au i 
atenția în acest ---------- - ------
organizații de partid n-au mani
festat grija cuvenită pentru înscri
erea membrilor de partid în învă- 
țămînt potrivit dorinței și nivelului 
lor de pregătire — după cum se 
arată în recomandările Comite
tului Central și lipsa de omoge
nitate a unor cursuri și cercuri, în 
care au fost'înscriși deopotrivă in
gineri și muncitori necalificăți, ca
dre didactice și personal de servi
ciu etc., (la uzinele „Vulcan", „23 
August" etc.). Și într-un caz și 
în celălalt, procesul de învă
țămînt suferă, el nu poate da satis
facția necesară nici celor mai bine 
pregătiți, care sînt puși în situația 
să repete ceea ce au mai învățat, și 
nici celorlalți, care de multe ori nu 
pot tine pasul. S-a desprins necesi
tatea ca organizațiile de partid să 
păstreze o evidență clară a for
melor de studiu pe care le-a absol
vit, în decursul anilor, fiecare 
membru de partid ; numai în felul 
acesta vor putea să aibă o perspec
tivă asupra dezvoltării învățămîn
tului, să asigure un nivel mai înalt 
de pregătire politică și ideologică 
a membrilor de partid.

Birourile raionale și-au propus 
să îndrume mai stăruitor și mai 
concret organizațiile de partid în

toate elementele în măsură să

probleme privind organizarea

Stăm de vorbă pe ace
eași stradă, cu nea Mișu 
Iorgp, aproape 70 de ani, 
încă voipic și cochet, cu 
o eleganță a gesturilor de 
ospătar-șef de salon. A 
fost șofer de lux la case 
„mari", cu . uniformă și 
zorzoane. S-a însurat cu 
cea mai frumoasă fată din 
cartier, aproape cu 25 de 
ani mai: tînără decît el. 
Acum sînt singuri, și la un 
pahar, se destăinule.

— N-ai avut niciodată 
copii ?

Rîde știrb și trage cu 
ochiul.

— Eu, să știi d-ta, 
n-am avut încredere în fe
meie. Ce-am văzut eu la 
viața mea 1 Ea tînără, eu 
prin țară... Prea vedeam 
multe, ce să-ți spun ?

Care va să zică, asta a 
fost : otrava geloziei l-a 
sterilizat pe acest om 
cîndva falnic ca un stejar. 
Neîncrederea în tovarășa 
lui cea mai apropiată, 
care, totuși, iată, l-a ur
mat o viață de om...

— Și mai tîrziu ?
— Mai tîrziu, ce ? Să-mi 

crească pe la uși străine ? 
De unde știam eu că voi 
apuca 70 de ani ?

Au un cuib bun, se 
simte mîna gospodinei. 
Dintr-o ramă ne privește 
o femeie tînără cu coa
fura buclată a anilor '35.

— Mi-e de ea, vorbește 
bătrînul. O să rămînă sin
gură... De mine are ea 
grijă 1 Dar de ea ?

— N-aveți rude mai a- 
propiate ?

Răspunde cu lehamite.
— Eh, fiecare cu ale lui. 

Mi-e de altceva : am cres
cut doi nepoți, i-am aju
tat la școli. De unul n-am 
ce zice, e la Sighet, de
parte. Celălalt însă e în 
București. Dă cîte un te
lefon de ziua noastră. Ne 
zice tăticule și mămîco. 
Vine după murături. Nea 
Mișu trage o dușcă și se 
scutură de obidă : Asta-i 1 
Hai să trăim 1

întreb :
— Dacă ați avea un 

copil care ar fi, să zicem, 
tocmai... la Sighet ?

— Un copil al nostru ? 
E altceva. Chiar dacă nu-i

M-AR FI 
ÎNCURCAT

Miricescu e bineElena
cunoscută în tot cartierul. 
Găzduiește permanent cel 
puțin o duzină de cîini. A 
avut procese cu vecinii, 
cu I.A.L-ul, cu ecarisajul. 
Ne privește bănuitoare, 
dar cînd. află că nu e vor
ba de cîinii ei se liniște
ște. își adună cu greu gîn- 
durile. Printre probleme 
juridice — unele de ordin 
constituțional —, de asis
tență veterinară, proiecte 
de asistență și sanatori- 
zare canină etc. ne face 
cunoscută biografia.

— Eu am fost ca și 
Miss România în 1938. Am 
fost publicată în „Reali
tatea Ilustrată”. Trebuia 
să plec și pe Coasta de 
Azur. M-am ferit de copii 
ca de vărsat, înțelegeți 1 
M-ar fi încurcat.

— Ați fost căsătorită ?
— De trei ori. Pe urmă 

numai logodită.
Haita de cîini zăvorită 

prin dependințe se agită. 
E un cor de schelăituri.

— Cum suportați ?
Mă privește cu ochii 

încă frumoși, rotunjiți a ui
mire și mîndrie :

— Sînt copilașii mei 1
Și pleacă să vadă de ei. 

Peste puțin o văd din nou, 
cu o paporniță slinoasă 
în mînă. începe „turneul" 
pentru oase.

Desigur, în cazul de față 
e vorba de o manie. Dar 
ea nu s-a instalat din se
nin, ci pregătită îndelung, 
de o viață întreagă. O 
viață de egoism și super
ficialitate.

Mărturisește, 
rată, cu mîndria 
și-ar exhiva un

— Pentru mine 
nucis bărbați 1

A fost într-adevăr o ma
re frumusețe, dar atît. Și 
frumusețea a trecut. A ră
mas nevoia ei intimă de 
a stăpîni, de a fi adorată, 
de a fi cunoscută. Și sin
gurătatea, pe care n-o 
poate suporta. Nu fac psi
hanaliză dar, aproape si
gur, între acești doi poli 
s-a așezat mania. Iți poți 
închipui cu ușurință că ar 
fi avut un cămin stabil,

netulbu- 
cu care 
trofeu : 

s-au si-

Ele realizează acel ciment 
puternic ce stă la baza ade
văratelor legături între oa
meni. lată ce relatează mai 
departe scrisoarea primită : 

Spre sfîrșitul anului 1963 
el s-a îmbolnăvit grav — 
o paralizie cu forme de afa
zie. Este internat în spital, 
începe o serie de triste și 
chinuitoare peregrinări prin 
clinici. Ea îl însoțește peste 
tot, îi poartă de grijă, cau
tă să-i aline suferința, cu 
toate că se află foarte a- 
proape de a naște. Și, în
tr-adevăr, în timp ce îl în
soțea la spitalul de la lași, 
ea dă naștere celui de-al 
patrulea copil. Bucuria a- 
ceasta este însoțită însă de 
nenumărate griji printre 
care, cea mai importantă, 
faptul că el trebuie să fie 
operat și mutat într-un spi
tal din București.

„Necazurile au fost nu 
mari, ci foarte mari, preci
zează scrisoarea. Puțini 
credeau că el va mai pu
tea deveni om vreodată. 
Problemele materiale erau 
destul de complicate pentru 
că din același salariu tre
buiau făcute acum chel
tuieli în plus, drumurile la 
București costau și ele... 
Copiii creșteau și trebuiau 
îngrijiți. Cel mic trebuia 
supravegheat tot timpul". 
Și, cu toate astea, femeia 
de 24 de ani, ajunsă să în
frunte atîfea greutăți și afî- 
tea necazuri, prin dragostea 
ei, prin încrederea ei, prin 
toată dăruirea de care 
simțit capabilă, poartă 
ja familiei, poartă grija 
țului bolnav. Timp de 
an de zile, cu un braț 
ducea pruncul, cu altul îl 
sprijinea pe el... Și dragos
tea ei, puterea încrederii 
ei, învinge. Soțul este ope
rat, își reface sănătatea, din 
nou se poate mișca, poate 
mînca, poate vorbi.

Aceasta este relatarea. Și 
este cu atît mai impresio
nantă cu cît cele înfîmpla- 
fe sînt înfățișate ca fap
te obișnuite. Și, îndrăz
nesc să spun, tocmai prin 
acest obișnuit, prin puterea 
de dăruire și de dragoste 
care, de fapt, este atribu
tul fiecărei ființe umane, a- 
ceasfă înfîmplare, acest epi
sod din viața familiei res
pective capătă în el toate

s-a 
gri-
so- 
un 
își

semnificațiile majore ale e- 
xistenjei umane, ale pu
terii supraomenești pe care 
o dă dragostea, ale demni
tății în fața greutăților vie
ții, ale marilor certitudini la 
flacăra cărora putem trăi 
fericiți unii alături de alții. 
Este, în încrederea și-n per
severența acestei femei ti
nere, tot ceea ce poate fi 
mai frumos, mai înălțător. 
Și răsplata... răsplata vine 
de la sine. Pentru că, nu 
cred să existe răsplată mai 
mare decîf fericirea. Or, ce 
garanție mai mare pentru o 
existență fericită, decît ase
menea încercări la care, 
supunîndu-ne, viața ne dă 
certitudinea că pot fi tre
cute, că noi, prin dragostea 
noastră, putem fi mai puter
nici, că familia noastră este 
însuși mediul generator al 
fericirii bazate pe încrede
re deplină, 
nemărginită, 
sacrificiu.

Scrisoarea 
surprinzător 
fă. După ce 
ne-a scris pînă atunci se si
tuează pe pozițiile detașate 
și obiective ale omului care 
relatează niște fapte exteri
oare, tovarășul Mihai Gra- 
su, semnatarul ei, scrie : 
„Cînd am putut din nou să 
vorbesc, am întrebat-o pe 
soția mea de ce nu m-a pă
răsit, că doar era tînără și 
trebuia să-și trăiască viața. 
Nu mi-a răspuns, însă în 
privirile ei se putea citi 
mai mult decît orice cuvînf 
pe care l-ar fi rostit”.

Și finalul scurt, lapidar! 
„Aceasta este familia mea”.

Va să zică scrisoarea ne 
vine chiar din partea omu
lui care a trăit această în
treagă furtună de sentimen
te ; cel care a așternut cu 
atîfa calm rîndurile pe care 
vi le-am făcut cunoscute, 
este omul care a trecut prin 
toate deznădejdile și toate 
înălțările momentelor rela
tate. Și, ce altă mai bună 
dovad ă că înălțările au 
triumfat, că satisfacțiile, fe
ricirea, echilibrul pe care i 
le dă familia lui sînt mult 
mai mari, mult mai puter
nice decît necazurile?.,. 
Ne-o atestă certitudinea ce 
izvorăște din fiecare cuvînt 
al scrisorii, bucuria acestui 
om de a trăi în mijlocul fa
miliei sale.

pe dragostea 
pe spirit de

are o încheiere 
de emoționan- 
în tot ceea ce
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AGRICOLE VECINE

DOUĂ COOPERATIVE

CUM
ESTE FOLOSITA

Dezvoltarea economică a 
cooperativelor agricole, creș
terea bunăstării cooperatori
lor1 sînt determinate de spo
rirea producției agricole, prin 
folosirea rațională a mijloa
celor de producție și a forței 
de muncă. Cointeresarea co
operatorilor în sporirea pro
ducției este legată nemijlo
cit de aplicarea justă a retri
buirii, ținîndu-se seama de 
munca efectuată și de rezul
tatele obținute în producție. 
Intrucît ziua-muncă este u- 
nitatea de măsură a muncii 
efectuate și a părții ce se. cu
vine fiecărui cooperator din 
partea destinată retribuirii, 
folosirea ei judicioasă pre
zintă o mare însemnătate. 
Există diferențe mari între 

V cooperativele agricole în ce 
privește modul de folosire a 
forței de muncă, ceea ce se 
reflectă, de altfel, în rezulta
tele lor economice, în nivelul 
retribuirii cooperatorilor. 
Iată cum stau lucrurile din 
acest punct de vedere în 
două unități vecine și cu con
diții asemănătoare : Cărpiniș 
Checea, regiunea Banat.

Aceste cooperative agricole
hotarele învecinate au o supra
față de teren arabil asemănătoare 
din punct de vedere calitativ, iar 
ca întindere : Cărpiniș 2 200 ha și 
Checea 2 700 ha. Diferă însă mult 
rezultatele economice pe care le

FORJA

MUNCA
și

cu

realizează un venit (preliminat) de 
10 251 000 lei, în timp ce la Checea 
ajunge la numai 6 695 000 lei. A- 
ceastă diferență se explică prin 
nivelul diferit al producțiilor rea
lizate în cele două unități. Așa 
cum rezultă din tabelul de mai 
jos, la Cărpiniș se 'obțin producții 
mai mari decît la Checea, în vre
me ce consumul de zile-muncă este

obține fiecare din ele. în acest an, mult mai mare 
tivă.

la ultima coopera-
cooperativa agricolă din Cărpiniș

CĂRPINIȘ CHECEA

grîu porumb grîu porumb sfeclă de |
zahăr l

Suprafața 715 630, 150 900 636 255 1
Prod, ha 3 010 5 432 39 200 2 102 4 550 33 700

Prod, totală
tone 2152 3 422 5 866 1 890 2 985 6 400 |

Consum de 
zile-muncă I

total 8 067 32 500 26 000 18 300 47 500 35 000 |
Zile-muncă I

la ha
'Zile-muncă

11 52 174 20 74 137

la tona 
de produs 3,8 9,5 4,5 9,6 16 5,5 |

să se execute, în plus față de ce 
era prevăzut, lucrări care însumea
ză 820 zile-muncă la făcutul clăilor, 
119 — legat snopii, 419 — cosit 
griul, 819 transportat snopi etc. In 
total s-au cheltuit 9 151 zile-mun
că, față de 7 420 cite erau planifi
cate la cele 450 ha 
grîu. Nu mai vorbim de 
prin recoltarea manuală 
dut mult din producția 
Mecanizarea mai largă a 
agricole ar da putință și coopera
tivei agricole din Checea să inten
sifice producția agricolă, să o dez
volte multilateral, să obțină o can
titate mai mare de produse cu un 
consum redus de zile-muncă.

Un alt element care determină 
buna gospodărire a zilelor-muncă 
este folosirea unor norme de lucru 
corespunzătoare. Cooperatorii din 
Cărpiniș s-au orientat bine în 
această privință. Aici, justa nor
mare a muncii constituie o preo
cupare permanentă a consiliu
lui de conducere. Adunarea gene
rală a ales o comisie care urmă
rește această problemă și care 
face propuneri pentru efectuarea 
corectivelor necesare. Cînd se con
stată că norma de lucru este prea 
mare, inginerul agronom, brigadie
rul și șefii de echipă fac cronome- 
trări și, în funcție de rezultatele 
obținute, propun modificările ce 
se impun. Și au fost făcute multe 
asemenea modificări, adunarea ge
nerală aprobînd mărirea sau mic
șorarea normelor, după caz. La 
adunat și sortat cartofii timpurii, 
norma de 300 kg a fost redusă la

cultivate cu 
faptul că 
s-a pier
de grîu. 

lucrărilor

200 kg, iar la cartofii de toamnă 
a fost mărită de la 300 kg la 500 
kg. La cosit s-a majorat de la 20 
de ari pentru 1,75 zile-muncă ia 
30 de ari. în fiecare trimestru cînd 
se analizează situația economico- 
financiară a cooperativei se urmă
rește și modul cum au fost con
sumate zilele-muncă.

Faptul că la Checea consumul 
de zile-muncă la unitatea de su
prafață sau de produs este mai ri
dicat decît la Cărpiniș șe datorește 
tendinței de a se orienta spre li
mita inferioară a normelor de lu
cru orientative. Mult mai evident 
apar aceste diferențe cînd este vor
ba de culturile prășitoare și chiar 
de creșterea animalelor. Aceasta 
și explică de ce brigada a doua 
de la Checea a cheltuit la hectarul 
cultivat cu grîu 20 zile-muncă față 
de 12 zile muncă la brigada a doua 
de la Cărpiniș.

Bunul mers al. activității unei 
cooperative agricole cere să existe 
un raport just între cheltuielile de 
zile-muncă productive și neproduc
tive. Aceasta se realizează prin 
reducerea personalului de servi
ciu și retribuirea lui corespunzător 
muncii pe care o depune. Or, în 
cooperativa agricolă din Checea 
nu se ține seama de această ce
rință. Numai pentru paznicii de 
cîmp s-au prevăzut 2 100 zile-mun
că față de 180 la Cărpiniș. în zo
otehnie, aceeași situație. Sînt 20 de 
paznici care primesc în total 6 030 
zile-muncă pe an. La Cărpiniș — 
pentru paznicii din sectorul zoo
tehnic, se alocă în acest an, 720 
zile-muncă. Retribuirea personalu
lui de conducere se face cu 15 868 
zile-muncă la Checea și 10 400 
zile-muncă la Cărpiniș.

Această fugă după zile-muncă 
multe, fără să fie acoperită de e- 
fectuarea unui volum corespunză
tor de lucrări și de o creștere a 
producției, face să scadă retribui
rea muncii, fapt care păgubește pe 
cooperatorii harnici și cinstiți. în 
acest an, la Cărpiniș, valoarea zi- 
lei-muncă va ajunge la 35 lei, din 
care 22 lei în numerar, iar ia Che
cea valoarea ei e de 22 lei din 
care 12 lei în numerar.

Folosirea cît mai chibzuită a 
• forței de muncă constituie o sarci
nă de seamă a uniunilor coopera
tiste, a consiliilor de conducere 
din cooperativele agricole și a 
specialiștilor agricoli. Pentru a- 
ceasta este necesar ca în fiecare 
cooperativă agricolă, în cadrul 
consfătuirilor pe brigăzi și în a- 
dunările generale să se analizeze 
periodic felul cum se îndeplinește 
planul cheltuielilor de zile-muncă 
și să se ia măsurile potrivite care 
să asigure folosirea lor chibzuită.

Etapa a doua
a construcțiilor

nu înseamnă

în scopul valorificării 
a lemnului din pădurile maramu
reșene, la Sighetul Marmației 
se construiește unul dintre cele 
mai mari și mai moderne comple
xe de industrializare a lemnului. 
Potrivit proiectului. în faza finală 
acest complex va avea 6 fabrici : 
de placaj, mobilă corp, mobilă 
curbată, plăci aglomerate din lemn, 
furnir, cherestea. Prima etapă de 
construcție s-a încheiat anul tre
cut. Cea de a doua a început în 
primăvară, prin atacarea lucrări
lor de execuție la fabrica de plăci 
aglomerate din lemn și va conti
nua cu construcția ultimelor obi
ective — unitățile de furnir și che
restea. Lucrările de investiții au 
fost încredințate Grupului de șan
tiere 509 Cluj — subordonat Trus
tului de construcții 5 Brașov, care 
a realizat și obiectivele primei eta
pe. Aceasta, datorită faptului 
că colectivul acestui grup — res
pectiv Șantierul 5100 Sighetul 
Marmației — a dovedit reale cali
tăți de organizator, măiestrie, 
competentă în executarea unor lu
crări complexe. Era de așteptat că. 
fructificîna experiența acumulată, 
colectivul șantierului va menține și 
chiar dezvolta rezultatele obținute 
pînă âcum — în ce privește ritmul, 
calitatea și costul lucrărilor. De 
data aceasta însă constructorii n-au 
privit cu seriozitatea cuvenită sar
cina încredințată : planul de inves
tiții la construcții montaj pe 10 
luni a fost realizat doar în pro
porție de 62,6 la sută'. în pofida 
acestei situații, conducerea șantie
rului, inginerul șef Nicolae Belu, 
cu care am discutat, este totuși 
mulțumită de stadiul fizic și cali
tatea lucrărilor.

Să vedem dacă autoliniștirea a-

Așa cum se vede din tabel, și 
într-una și in cealaltă din aceste 
cooperative agricole nivelul recol
telor medii la hectar este ridicat. 
Dar producțiile obținute la Cărpi
niș întrec cu mult pe cele de la 
Checea. Explicația diferențelor 
mari de recoltă trebuie căutată în 
modul diferit de lucrare a pămîn- 
tului. Față de prevederi, la Checea 
s-au obținut mai puțin cu 336 
tone de grîu, 319 tone de porumb 
iar planul de venituri nu se înde
plinește cu 155 000 lei. Nu ne pro
punem să analizăm ce a determi
nat, la această cooperativă, nive
lul mai scăzut al recoltelor la hec
tar. Ne vom ocupa de modul cum 
sînt folosite zilele-muncă pentru 
realizarea producției și efectul pe 
care îl are asupra retribuirii coo
peratorilor.

Comparînd cifrele din tabelul de 
mai sus se obțin cîteva date inte
resante. La Cărpiniș, tona de grîu 
se produce cu 3,8 zile-muncă. cea 
de porumb cu 9,5 zile-muncă, iar 
cea de sfeclă de zahăr cu 4,5 zile- 
muncă. La Checea, pentru fiecare 
tonă de grîu s-au cheltuit 9,6 zile- 
muncă, de porumb — 16 zile-mun
că, iar de sfeclă de zahăr — 5,5 
zile muncă. Același lucru se poate 
spune despre alte culturi, cit și 
despre ramura creșterii animale
lor. în toate sectoarele, la coope
rativa agricolă din Checea consu
mul de zile-muncă, pe unitatea de 
produs, este mult mai ridicat de- 
cit la Cărpiniș. Fiecare zi-muneă 
făcută în zootehnie a adus un ve
nit bănesc, realizat din valorifica
rea producției marfă, de 62 lei la 
Cărpiniș și 32 lei la Checea. Cum 
se explică aceste diferențe ?

După cum se știe, folosirea chib
zuită a zilelor-muncă este condițio
nată, înainte de toate, de justa lor 
planificare pe fiecare ramură și 
cultură în parte. în acest scop, 
înainte de definitivarea planului 
de producție, se întocmesc devizele 
de lucrări in care se specifică nu
mărul de zile-muncă pentru fie
care cultură, ținîndu-se seama de 
suprafață, producția obținută și de 
volumul lucrărilor mecanizate exe
cutate de S.M.T.

La Cărpiniș, planificarea folosi
rii zilelor-muncă s-a făcut cu mul
tă grijă, avîndu-se în vedere exe
cutarea în termenul optim a tu
turor lucrărilor. în mare măsură, 
aceasta este meritul inginerului a- 
gronom Pompiliu Gemescu, care a 
prins în deviz toate lucrările ne
cesare și în volumul cel mai potri
vit. „Este adevărat că noi depășim 
■Ci 5 la sută consumul prevăzut de
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superioare

•și

ceasta are vreo acoperire., în acest 
scop, împreună cu ing. Elena IIosu, 
diriginte coordonator din partea 
Ministerului Economiei Forestiere, 
am vizitat șantierul. O primă con
statare : cu excepția rețelelor ter
mice pentru transportul pneuma
tic și a depozitelor de materie pri
mă. restul de 7 obiective din etapa 
a doua, cu termen de predare la... 
30 septembrie a.c. erau mult ră
mase în urmă. La fel și hala 
de producție a fabricii de plăci a- 
glomerate din lemn, de care de
pinde în perioada imediat urmă
toare activizarea montajului insta
lațiilor. - ,

Pentru că vorbim de îndatoriri 
nerespectate, trebuie să relevăm că 
anumite lucrări, cum sînt statia de 
filtrare, podul bascul, linia de ga
raj și atelierul mecanic, „codițe" 
din prima etapă, cu termen de pre
dare în 1965, la mijlocul lunii no
iembrie nu erau gata. între bene
ficiar și constructor au intervenit 
pînă acum 4 acorduri, amînîndu-se 
tot de atîtea ori terminarea lor. 
Constructorul nu se ține de cuvînt 
nici în ce privește remedierea unor 
lucrări de slabă calitate. De pildă, 
acoperișul halelor la unele din fa
bricile puse în funcțiune nu are o 
izolare perfectă, un grad de 
zistență optim, iar canalizarea s-a 
făcut defectuos. Beneficiarul a se
sizat în scris aceste neajunsuri, 
s-au stabilit și termene pentru re
medierea lor. dar constructorul 
le-a luat în seamă.

Cum se explică rămînerile 
urmă, ritmul lent de lucru din 
tapa a doua de construcție a com
plexului ? Conducerea Trustului dc 
construcții 5 Brașov și cea a Grupu
lui de șantiere din Cluj au privit 
cu un scăzut simț de răspundere 
lucrările din a doua etapă, au 
„redistribuit" cadrele tehnice exis
tente pe șantierul de la Sighetul 
Marmației. n-au urmărit aprovi
zionarea cu materiale, așa cum 
procedaseră înainte, au neglijat 
într-o mare măsură controlul și 
îndrumarea la fața locului. Dacă în 
prima etapă s-a asigurat o stabili
tate a formațiilor de lucru, acum se 
„jonglează" cu oamenii, trimitîn- 
du-i, în funcție de nevoile de mo
ment, acolo unde un anumit obiec
tiv 
plutire.

mai
alte cuvinte

adinei,

re-

nu

în
e-

/N EDITURA POLITICĂ 
A APĂRUT:

„Organizarea 
producției 

in cooperativele 
agricole11

Apariția, în Editura Politică, 
a lucrării intitulate „Organiza
rea producției în cooperativele 
agricole" vine în sprijinul ce
lor care studiază în cadrul 
cercurilor și cursurilor de par
tid din cooperativele agricole. 
Iată cîteva din teme: A- 
gricultura socialistă în Româ
nia ; Politica Partidului Comu
nist Român de dezvoltare in
tensivă și multilaterală a a- 
griculiurii; Mecanizarea com
plexă, chimizarea și extinde
rea irigațiilor — factori esen
țiali în sporirea producției a- 
gricole ; Creșterea producției 
de cereale — principal obiec
tiv în producția vegetală; Con
ducerea producției și a trebu
rilor obștești în cooperativele 
agricole; Cointeresarea mate
rială a cooperatorilor în creș
terea producției agricole etc.

Lucrarea mai include sta
tutele: cooperativei agrico
le de producție, Uniunii Na
ționale, uniunilor regionale șt 
uniunilor raionale ale coope
rativelor și Casei de pensii a 
membrilor cooperatori.

loan VLANGA
corespondentul „Scînteii"

Ion HERȚEG

Foto : A. Cartoian

rational.

linia de

zile-muncă — afirmă președintele 
Pavel Drăgoi. Dar am reușit să 
obținem o producție globală cu 20 
la sută mai mare decît cea plani
ficată. Aceasta a făcut să scadă, 
față de prevederile planului, și 
consumul de zile-muncă pe unita
tea de produs".

La cooperativa agricolă din Che
cea nu s-a făcut o planificare 
judicioasă a folosirii zilelor-mun
că. în aceleași condiții naturale și 
de lucru s-au prevăzut, la princi
palele culturi, cheltuieli de zile- 
muncă mai mari decît la Cărpiniș. 
S-a prevăzut cheltuirea a 14 zile- 
muncă la hectarul de grîu și 79 
zile-muncă la cel de porumb, față 
de 12 și respectiv 52 zile-muncă la 
cooperativa agricolă din Cărpiniș. 
Aceeași situație este și în sectorul 
zootehnic. La cooperativa agricolă 
din Checea s-a prevăzut cheltuirea 
a 54 092 zile-muncă, față de 39 000 
la Cărpiniș, deși aceasta din urmă 
are mai multe animale.

Creșterea gradului de mecani
zare a lucrărilor agricole consti
tuie una din principalele căi de fo
losire chibzuită a zilelor-muncă. 
Cele două cooperative agricole 
despre care este vorba au la în- 
demînă, din partea S.M.T., un nu
măr corespunzător de tractoare și 
mașini agricole moderne, care per
mit executarea mecanizată, într-un 
grad ridicat, a principalelor lucrări 
agricole. Este o condiție de seamă 
a intensificării producției, a folo
sirii mai complete și mai produc
tive a forței de muncă. La Cărpi
niș s-au mecanizat aproape sută 
la sută lucrările la cultura griului. 
La Checea, din contră, la grîu s-au. 
executat mecanizat numai pregă
tirea terenului și semănatul, iar 
recoltatul s-a făcut cu combina 
numai într-o proporție foarte mică.

Cum 
nivelul 
vară a 
nu am 
combina 
Emil Bindeanu. Așa 
ce cheltuim mai multe zile-mun
că". Motivarea este foarte ciuda
tă. Hotarele celor două cooperati
ve se mărginesc și la Cărpiniș se 
lucrează cu combinele, iar la Che
cea cu coasele. De fapt, explicația 
e alta, așa cum spun cei din Căr
piniș. „Vecinii noștri se scumpesc 
îa tărîțe. îi cunoaștem bine ; așa 
fac întotdeauna". Sînt cuvintele 
lui Vintilă Oprescu, contabilul șef 
de la Cărpiniș.

Și iată unde a dus nefolosirea 
mijloacelor mecanizate la coopera
tiva din Checea : în brigada a doua _ 
de la această cooperativă a trebuit I

motivează cei de la Checea 
scăzut al mecanizării? „în 
plouat și din 
putut face 

spunea

această cauză 
recoltatul cu 

contabilul șef 
se explică de

I 
I 
I
I
I 
I
I 
I
I
I
I
I
I
I 
I

(Urmare din pag. I)

La Institutul de studii și cercetări hidrotehnice din Capitală

apărut necesar ca studiul de fun
damentare a datelor principale să 
fie reluat pe baza unor condiții de 
eficiență sporită, așa cum de altfel 
s-a indicat la avizare. Dar sfatul 
popular regional nu a procedat așa. 
Pentru a justifica suprafața propu
să, el a recurs la mărirea număru
lui de salariați. Exagerări a pre
zentat și studiul tehnico-economic 
pentru Casa de modă din Oradea, 
întocmit de UCECOM. în compa
rație cu acela al unei construcții 
similare din Constanța'. La o capa
citate foarte apropiată, exprimată 
în număr de cooperatori, respec
tiv 190 și 200, suprafețele propuse 
a fi construite au fost de 2 670 
mp și 3 430 mp. în acest din 
urmă caz, diferența de suprafață n-a 
fost fundamentată pe baza norme- 

t lor în vigoare, în raport cu numă- 
’ rul cooperatorilor și cu funcțiunile 
respective. Refacerea studiului a 
determinat multe ore de muncă su
plimentară, bani irosiți.

în stabilirea unui grad de confort 
cît mai corespunzător la noile o- 
biective social-culturale, consider 
că ar trebui să se procedeze cu o 
deosebită grijă pentru a se asigura 
atît condiții de ridicare a confortu
lui în raport cu evoluția viitoare, 
cît și o eficiență sporită a investi
țiilor. Sînt însă cazuri cînd, din do
rința de a se realiza maximum de 
confort numai ca rezolvări particu
lare, se generalizează unele preve
deri nejustificate din punct de ve
dere al eficienței investițiilor. Să 
concretizăm. Bunăoară, în docu
mentația pentru un spital s-a pre
văzut la fiecare cameră cu patru 
paturi sau la fiecare grup format 
dintr-o cameră cu un pat și alta

de două paturi un grup sani
tar propriu, care să cuprindă, între 
altele, duș sau cadă de baie. în a- 
cest caz, cada mi se pare a fi to
tuși o exagerare, existența ei fiind 
criticabilă și din punct de vedere 
igienic. Or, asemenea previziuni, 
fără o fundamentare funcțională 
reală, în concordanță deplină cu 
profilul spitalului sau secției

echipează în prezent spitalele nou 
construite. Această diferență de 
cost ar reprezenta în final, raportat 
la numărul total al paturilor în spi
talele ce urmează să fie construite 
în cincinal, costul unui spital cu 
aproximativ 600 paturi.

Este de la sine înțeles însă că 
problema creșterii gradului de con
fort, în raport cu aspectele econo-

trebuie adus la 
în fine, nici utilajele 

sînt folosite
„căderea" are 

cauze adinei, generate de sla
ba preocupare pentru soarta eta
pei a doua de execuție a lucrărilor. 

Nimic nu scuză această răstur
nare de rezultate. în loc să mear
gă din ce în ce mai bine, să acce
lereze ritmul lucrărilor. în condiții 
de bună calitate, conducerea șan
tierului pare plictisită, iar autoli
niștirea ei nu are nici un temei. 
Este de datoria Trustului de con
strucții 5 Brașov și Grupului de 
șantiere 509 Cluj să ia cele mai 
energice măsuri pentru redresarea 
situației pe șantierul C.I.L. Sighe
tul Marmației. Etapa a doua a 
construcției nu trebuie privită de
loc ca o etapă a amînărilor. a lu
crului de mîntuială.

melor de proiectare, evitîndu-se su
pradimensionările, exagerările, poa
te influența în mod favorabil atît 
costul investițiilor, cit și costul ex
ploatării, iar considerarea temelor 
sub aspectul final al. obiectivelor 
respective poate crea condiții avan
tajoase din punct de vedere econo
mic. O rezolvare. pozitivă în acest 
sens s-a găsit în cazul bazinelor

Intre strictul necesar
și supradimensionare
respective, 
numărului 
din cadrul 
îngrijire din spitale, au determi
nat o creștere a suprafeței con
struite cu aproape 6 mp pentru un 
pat. în acest caz, supradimensio
narea suprafeței construite înseam
nă o majorare a costului investiției 
cu circa 10 000 lei/pat, ceea ce re
prezintă aproximativ jumătate din 
costul tuturor dotărilor cu care se

precum și mărirea 
încăperilor auxiliare 
fiecărei unități de

mice pe care le ridică, nu trebuie 
privită în mod mecanic. Să nu se 
înțeleagă cumva greșitsînt. evi
dent. pentru continuarea eforturi
lor în direcția creșterii confortului 
în spitale. Dar părerea- mea este că 
rezolvarea acestei probleme ar 
trebui să se facă în cadrul unor 
limite ale necesităților strict func
ționale și, în același timp, admisi
bile din punct de vedere economic.

Stabilirea cît mai judicioasă a te-

pentru înot și sărituri din comple
xul sportiv 23 August-București. 
Aici, prin comasarea anexelor de 
deservire (vestiare, dușuri, grupuri 
sanitare), suprafața totală a fost re
dusă cu 15 la sută fată de soluția 
inițială, care prevedea încăperi au
xiliare separate pentru cele două 
bazine.
școlare, 
mitent 
nească.

Cooperarea unor complexe 
ce se amplasează conco- 
în aceeași zonă orășe- 
în realizarea unor do-

CENIRALIZAREA 
ELECÎR0DINAM1CĂ 

A UNOR STAȚII 
DE CALE EERAIĂ

Pe linia de cale ferată Or- 
șova-Caransebeș, umil din 
sectoarele cu cel mai intens 
trafic feroviar din țară, au 
fost terminate lucrările de 
centralizare electrodinamică a 
tuturor stațiilor. Acum, diri
jarea circulației și a formării 
trenurilor în stațiile de călă
tori și mărfuri se coordonea
ză automat de la tablourile de 
comandă.

Concomitent, s-au executat 
importante lucrări de siste
matizare a stațiilor creîndu-se 
noi linii de cale ferată prin
cipale, de garaj și scheme noi 
de circulație. (Agerpres)

țări comune — ca, de exemplu, 
spălătoria, cantina etc. —- poate, j
de asemenea, determina o redu
cere a costului investițiilor și mai 
ales a cheltuielilor de exploatare. 
Astfel, investiția ce revine pe un loc 
în cantinele cu servire prin ospă
tari, avînd o capacitate totală de 
900 porții, este cu circa 12 la sută 
mai redusă decît cea rezultată în 
cazul unei cantine cu 600 locuri. La, 
cantinele cu autoservire, cu o capa-,: 
citate totală de 2 000 locuri, chel
tuielile de exploatare sînt cu circa 
10 la sută mai mici decît la cele cu ‘ 
1 000 locuri.

Ca un aspect esențial, aș vrea să 
remarc că cooperările în ce pri
vește folosirea în comun a u- 
nor ~ dotări sau gruparea unor 
unități la anexe comune ofe
ră, pe lingă rezultatele pozitive de 
ordin financiar — adică reducerea 
costului investițiilor și a cheltuie
lilor de exploatare — și posibili
tatea dc a se folosi suprafețe to
tale de teren mai mici, ceea ce în 
final se concretizează într-o orga
nizare urbanistică mai rațională. 
Or, toate acestea nu sînt lipsite de 
avantaje economice în contextul ge
neral al ansamblurilor urbane ce 
se realizează în țara noastră.

Am scris aceste rînduri cu in
tenția de a sublinia cît este de 
important ca beneficiarii de inves
tiții, arhitecții și proiectanții să nu 
piardă nici un moment din vedere 
consecințele nefavorabile pe care le 
poate determina o insuficientă 
aprofundare în stabilirea temei de 
proiectare, a amplasamentelor și a 
soluțiilor arhitecturale și construc
tive, asupra utilizării fondurilor 
alocate de stat pentru aceste lu
crări de investiții.
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în evoluția omenirii, perioadele 
culturale se succed necontenit ; 
ele se leagă unele de altele, prin 
firul continuității istorice, păstrîn- 
du-și, totuși, o fizionomie distinctă. 
Fiecare epocă își are o mentalitate, 
un ritm de simțire și un fel de ex
presie proprii ; fiecare moment is
toric folosește mijloace deosebite, 
legate de evoluția tehnicii timpu
lui, pentru a perpetua în veacuri 
și lăsa posterității întregul de va
lori culturale, care i-au constituit 
bogăția de gîndire și sensibilitate : 
în epocile prime ale dezvoltării 
umane, tradiția, însumînd aceste 
valori, era transmisă oral, prin 
cîntec și vers, prin mijlocirea aezi- 
lor ; mai tîrziu a intervenit, alături 
de scris, construcția arhitectonică, 
sau opera artistică durată în pia
tră ; odată cu Gutenberg, prime
lor tehnici de păstrare a valorilor 
trecute se adaugă impresiunea 
scrisului pe hîrtie și biblioteca. 
Timpul nostru a înmulțit aceste 
mijloace prin fonografie, impre- 
siune cinematografică sau radio
difuziune. Ne vom putea întreba 
astfel : în ce măsură noile mij
loace tehnice de expresie sînt fo
losite pentru perpetuarea valorilor 
culturale ale trecutului și prezen
tului, cu deosebire în cultura ro
mânească ?

Valorile culturii românești, trans
mise pînă în prezent prin mijloa
cele, am zice clasice, ale expresiei, 
arhitectură și arte plastice, scris și 
tradiție orală, trebuie întregite prin 
noi tehnici, care le vor putea da 
mai mult adevăr și durată, asigu- 
rîndu-le o și mai vastă răspîndire. 
Marile genii ale culturii noastre 
sînt cunoscute fragmentar, numai 
prin mijlocirea slovei manuscrise
lor, a mărturiilor contemporanilor, 
a locuințelor lor transformate în 
muzee, a corespondenței, a operei 
rămase sau a iconografiei artis
tice, în general sărace. Starea teh
nicii secolului trecut nu a îngăduit 
să se păstreze pe un disc vocea 
lui Eminescu recitîndu-și versu
rile ; nu-1 putem vedea pe poet 
pe o peliculă cinematografică; nu
mărul mărturiilor artistice, picturi, 
desene, fotografii, surprinzînd fiin
ța fizică a poetului, sînt relativ 
puține. Poetul trăiește în noi mai 
mult reconstituit mental decît în 
personalitatea lui umană.

O atare imagine a geniilor tre
cute ale culturii «noastre era fi
rească pînă acum cîteva decenii ; 
timpul nostru, aflat în posesia unor 
noi mijloace tehnice de expresie, 
are obligația de a surprinde valo
rile culturale și ființa individuală 
a marilor noștri oameni de cultură 
în autenticul lor nealterat, pentru 
a le transmite posterității ; în ace
lași timp se va putea impune pre
zența acestora în conștiința con
temporanilor, din țară și de peste 
hotare. Nu ne putem limita, în 
adevăr, în secolul impresiunii fo- 
nografice, al cinematografiei și ra
diofoniei, la organizarea de mu
zee comemorative, situate adesea 
în cîte un colț de țară, vizitat de 
un număr limitat de iubitori de cul
tură. Mijloacele tehnice actuale 
trebuie folosite organizat, pe mai 
multe direcții. Am putea defini ast
fel, rezumativ, în rîndurile ce ur
mează, obligația timpului nostru 
față de cultura românească.

Se cuvine, în primul rînd, să în
registrăm actualitatea, în deveni
rea ei vie, pentru a o transmite 
posterității. Oamenii de cultură ai 
timpului nostru trebuie cunoscuți 
în adîncimea și unicitatea vieții 
lor. Tinerii anului 2 500 vor trebuie 
să știe : care era intonația vocii 
cutărui poet actual, devenit clasic, 
recitîndu-și versurile ? Care era, 
după mărturie proprie, surprinsă 
de pelicula cinematografică, viziu
nea plastică a cutărui pictor sau 
universul sonor al unui compozitor? 
Care a fost ambianța istorică și 
ființa vie a oamenilor politici care 
au luat parte la cutare manifestare 
hotărîtoare, în viața noastră isto
rică ? Dacă, pînă la epoca noilor 
tehnici, ființa morală și fizică a 
oamenilor care au format cultura 
ți istoria țării nu putea fi restituită 
posterității integral, știrbirea con
turului lor spiritual fiind inevita
bilă, risipirea in vag a acestor fiin
țe și momente istorice unice nu 
mai este, în prezent, îngăduită : 
aceasta aparține, în fapt, valori
lor culturale românești, pe cale de 
constituire.

Alături de actualitatea care tre
buie surprinsă, se cuvine să recon
stituim operele trecutului așa cum 
le vedem și înțelegem în prezent. 
Spectatorul anului 2 500 va putea 
afla astfel : cum erau reprezentate 
comediile lui Caragiale în anul 
1966 ? Cum își rosteau rolurile ac
torii și care era viziunea regizorală 
sau scenografică a epocii noastre ? 
Dar înțelegerea intimă a marilor 
opere, autori sau personalități is
torice ? Astfel, înregistrările filmate 
ale operelor teatrale contemporane 
ale culturii românești sau interpre
tarea de către diferiți actori a poe
melor marilor poeți apar ca ade
vărate imperative ale timpului.

O atare operă de înregistrare 
organizată și sistematic condusă 
nu ar avea însă numai un rol pur 
istoric, de transmisiune în viitor a 
valorilor culturale ale prezentului : 
întreprinderea ar putea avea un 
rol hotărîtor și în viața culturală 
a actualității, însemnînd momente 
hotărîtoare în cultura românească.

Să admitem că un film artistic 
consacrat vieții și operei lui Emi
nescu ar fi înfăptuit : s-ar înfățișa 
publicului din țară și străinătate o 
sinteză a întregii noastre vieți cul

turale. Poetul ar retrăi în gîndul 
milioanelor de spectatori ce se voi 
succeda prin fața ecranului, așa 
cum va fi reconstituit de înțele
gerea proprie timpului nostru ; el 
își va recita versurile prin mijlo
cirea unui mare actor; armonia | 
cuvîntului românesc va răsuna nu E 
numai în sălile noastre de specta- i 
col, dar va face ocolul lumii — R 
dacă filmul va fi înfăptuit cu artă I 
și putere de iradiere. Ce succesie I 
de imagini și viziuni ar da filmu
lui densitate și bogăție 1 Gîndiți-vă: 
înfățișarea lui Mircea cel Bătrîn 
înaintea bătăliei de la Rovine, în 
care cîmpul va urla „și de tropot 
și de strigăt de bătaie", „frea
mătul de codru" și „taverna 
mohorîtă, unde pătrunde lumina 
printre ferești murdare" ; „codrii de 
aramă" și „mîndra glăsuire a pă
durii de argint", în frînturi de 
basm ; evaziuni în timp și spațiu, 
împreună cu. Sărmanul Dionis și 
Luceafărul, toate acestea, îmbinate 
cu crîmpeie de peisaj românesc și 
cîntec popular, topind în aceeași 
vibrare ambianța epocii, suferința 
poetului și năzuința lui către veșni
cie și nesfîrșire...

Ce bogăție de imagini și varie
tate a tonalității vieții interioare ar 
reprezenta peisajul moldovean, 
depănat fiind pe firul vieții lui 
Mihail Sadoveanu 1

Dar cum am putea trece peste 
marile figuri istorice, Ștefan cel 
Mare, cu deosebire, asupra căruia 
scenaristul are de pe acum prefi
gurate cele două evocări, datorite 
lui Nicolae Iorga și Sadoveanu 1 
S-ar putea reconstitui, pe acest 
destin singular, întregul trecut al 
țării: incendiile cotropirilor, re
fugiul oamenilor în munți, luptele 
crîncene de apărare împotriva 
năvălitorilor — și, alături de fap
tele de vitejie, înălțarea arhitec
tonică a numeroaselor mînăstiri 
bucovinene, formele nesfîrșite ale K 
artei populare a timpului și viziu- g 
nea legăturilor țării noastre cu B 
restul lumii, prin drumurile lungi, E 
străbătute de care.

Atari inițiative și înfâptuiri, avînd | 
o însemnătate deopotrivă artistică, | 
educativă și patriotică, nu pot și nu 9 
trebuie să rămînă izolate. Ele tre- | 
buie coordonate și, o dată difu- I 
zate și propuse contemplației mi- | 
lioanelor de spectatori, păstrate ■ 
într-un muzeu permanent al cultu- | 
rii românești. Nu avem nevoie de U 
o nouă arhivă, care să rămînă R 
moartă, ci de un muzeu viu, în b 
care varietatea documentelor să I 
poată fi pusă în valoare prin toate E 
mijloacele tehnice de care dispu- | 
nem. O atare întreprindere com- H 
portă continuitate și perseverență | 
Documentele pe care le oferă un | 
poet sau un artist tînăr recitîndu-și 
versurile vor trebui completate cu 
evoluția în timp a acestuia ; un 
film nereușit astăzi va putea fi 
reluat mîine, cu alte mijloace ar
tistice, rămînînd, totuși, în muzeu, 
cu valoare pur documentară ; în
registrarea va surprinde folclorul 
muzical și arta populară, în mo
mentele elaborării lor de către ar
tiștii ziși anonimi. Se va putea ur
mări astfel împlinirea culturii ro
mânești în devenirea ei în timp. 
Principiul director al acestei opere 
va fi grija pentru păstrarea ope
relor, odată înfăptuite. în această 
privință va trebui să înlăturăm 
greșelile trecutului. Ne referim, a- 
nume, la o realizare, dată ui
tării, și care a jucat un rol însem
nat în educația patriotică a oame- | 
nilor care au luat parte la primul | 
război mondial : filmarea războiu
lui de la 1877, realizată prin 1912, 
pe dealurile din preajma orașului 
Turnu-Severin.

Am văzut acest film în copilărie 
— aveam pe atunci opt ani — și 
pot aduce o mărturie a entuzias
mului cu care a fost primit, în 
acea epocă. (Dacă sîntem bine in
formați, lucrarea a avut cea mai 
numeroasă figurație din istoria fii- h 
inului : cam zece mii de soldați H 
din regimentele 17 .Mehedinți, 1 Ro- | 
șiori din Turnu-Severin, sau alte I 
unități din regiuni învecinate).

Puterea de iluzionare a acestor B 
imagini a fost atît de absorbantă |j 
pentru copilul imaginativ ce eram, fl 
îneît am fost adînc tulburat cînd, B 
în locul căpitanului Valter Mărăci- | 
neanu, pe -care mă aștepam să-l H 
văd așa cum era înfățișat în cartea g 
de citire... pe ecran a apărut căpi- | 
tanul B., din regimentul 17 infan- | 
terie, pe care îl puteam întîlni pe | 
străzile orașului... (Cum ? mă între- fi 
bam înfrigurat — toate aceste fapte g 
nu s-au întîmplat oare atunci, pe I 
vremea lui Peneș Curcanul ?).

Ce a rămas din acest film, care B 
a alcătuit pentru o întreagă gene- B 
rație un mijloc de educație și pa
triotism ?

...Sînt cărți și pagini în operele 
scriitorilor noștri — Sadoveanu 
(emoționanta descriere a bătăliei 
de la Mărășești), Rebreanu, Camil 
Petrescu, Cezar Petrescu — sau sa
crificiile entuziaste ale poeților că- 
zuți, ca Mihail Săulescu — care voi 
putea reconstitui aceste epoci. Ma- N 
rile reușite ale cineaștilor și artiș
tilor noștri nu trebuie să alcătu
iască decît un început.

Să ne ferim de fărîmițarea ui
tării. Puterea și viața unei națiuni 
sînt măsurate de simțul continui
tății și de lupta împotriva uitării, 
dizolvante de energii și vitalitate. 
Acesta va fi, în fapt, rolul Muzeu
lui culturii românești.

Sîntem bogați în valori și amin- | 
tiri. Acestea nu se cuvin a fi risi- | 
pite și date uitării — ci strînse în | 
mănunchi și actualizate. I

unoașterea aprofun
dată a limbii româ
ne se constituie ca 
deziderat funda
mental în educarea 

tinerei generații. Școala, 
cea dinții instituție de 
cultură cu care tînărul 
vine în contact, este me
nită să ofere cadrul fa
vorabil deprinderii vorbi
rii și scrierii corecte, ex
primării clare a gînduri- 
lor. A dobîndit predarea 
acestei discipline cea mai 
bună cristalizare ? Ce-ar 
trebui făcut pentru ca o- 
rele de gramatică să de
vină mai fecunde în cul
tivarea limbii române în 
școală ? Pentru a oferi un

că predarea gramaticii 
este deficitară ?

— Nu poate fi ignorat 
faptul că elementele de 
bază ale limbii române se 
învață sistematic în anii 
de școală și acela care 
nu reușește să-și însu
șească atunci deprinde
rile scrierii și vorbirii 
corecte va avea de înfrun
tat mai tîrziu greutăți. Dar 
predarea gramaticii în 
școala generală încă nu 
și-a găsit definitiv așeza
rea. Se fac multe greșeli 
de ortografie provenite 
din necunoașterea grama
ticii elementare. Cînd 
cineva scrie cu doi 1 aco
lo unde trebuie unul și

SUGESTII PENTRU

PERFECTIONAREA
PREDĂRII LIMBII

Interviu cu acad. prof. Al. GRAUR

răspuns acestor întrebări 
am solicitat academicia
nului profesor Alexandru 
Graur, vicepreședinte al 
Societății cadrelor didac
tice de științe istorice și 
filologice, o scurtă con
vorbire.

— Nu există nici o în
doială asupra faptului că 
astăzi cele mai largi 
cercuri de cetățeni din 
țara noastră se interesea
ză de problemele limbii 
române — ne-a;spus in
terlocutorul nostril. Și este 
firesc. Limba, ca instru
ment principal de comu
nicare, se perfecționează 
continuu.

— Se spune adeseori 
că învățămintul este pri
mul factor răspunzător de 
cultivarea pe baze știin
țifice a limbii. Această o- 
pinie indică faptul că 
drumul spre cunoașterea 
deplină a limbii noastre 
Începe cu anii de școală, 
sau constituie un semnal

viceversa, înseamnă că 
nu a învățat cum trebuie 
limba română. O impre
sie asemănătoare ne pu
tem face și despre cel 
care nu deosebește a- 
partenența a două sau 
mai multe cuvinte la 
categorii gramaticale deo
sebite, sau care folosește 
în mod impropriu anumite 
cuvinte. Și nu puțini din
tre elevi fac asemenea 
greșeli. Intr-o recentă se
siune a Societății noastre, 
un referat prezentat de 
conf. univ. Gh. N. Drago- 
mirescu arăta că mulți 
dintre candidași la con
cursul de admitere în în- 
vățămîntul superior iac 
greșeli de scriere rezul
tate din necunoașterea 
suficientă a diatezelor 
și conjugărilor, confun
dă uneori diferite părți 
de vorbire și tipuri de 
propoziție, utilizează de
fectuos neologismele.

— Cum se explică pre
zența unor asemenea nea
junsuri ?

— Vina este a felului

Curios istoric are și acest vode
vil al lui Caragiale! La prima sa 
transpunere scenică (autorul iritîn- 
du-i pe mulți chiar numai prin pre
zența și zîmbetul sarcastic din col
țul gurii), publicul grav din stal 
a fluierat piesa, în timp ce qaleria 
a aclamat-o. Aceasta a fost prima 
reacție. Ulterior ' — cu excepția 
unei transpuneri a lui V. I. Popa, 
prețuită în genere și mai ales de 
către oamenii de teatru — piesa, 
în inexplicabil de rarele ei repre
zentări, n-a cunoscut succes. Mereu 
în opoziție cu lumea vremii lui, 
Caragiale socotise „D-ale Car
navalului" o piesă mai evolua
tă, ca scriere dramatică, chiar 
decît „Scrisoarea pierdută", în 
timp ce alții îi reproșau ușurință și 
„lipsă de morală". Adevărul este 
că acest vodevil, aparent distrac
tiv și plin de complicații amuzante 
și tot aparent nevinovate, această 
comedie cu măști e teribil de ne
mascată în intenția ei satirică și va 
fi atins pe mulți cu săgețile ei. 
Pentru că verva comică nu 
este, la Caragiale, un scop în 
sine, ci o modalitate de comunica
re a unor adevăruri neocolite. Deși 
vodevilul era atît de prețuit ca for
mulă de spectacol (ca o distracție 
cu ceva muzică și încurcături de 
haz, dar fără grave probleme), 
conținutul dat de Caragiale a iri
tat, a indispus. Și, cum eternul 
alibi al burghezului e uitarea, 
„D-ale Carnavalului" s-a pierdut 
prin arhivele de piese ani în șir. 
Sau dacă s-a pus în scenă, s-a 
făcut cu preocuparea specială 
pentru amuzamentul ce-1 putea pri
lejui exploatarea la maximum a 
quiproquourilor de la bal sau a 
aventurilor dentare ale Catinda- 
tului.

Lucian Pintilie ne oferă, pe sce
na Teatrului „Lucia Stuidza Bu- 
landra" un spectacol inedit, fără 
prejudecată (estetică ori morală) 
și fără reticență, un Caragiale 
restituit în realele lui proporții, și 
cu această lucrate, culturii univer
sale. Pentru că aici, Caragiale nu 
numai că nu este mai prejos de
cît în celelalte piese, dar demon
strează unele virtuți neîntîlnite în 
altă parte, chiar în propria-i ope
ră. „D-ale Carnavalului" este un 
joc al ironiei împinse pînă la acea 
limită unde rîsul se însoțește cu 
gustul amar, unde aparent ireala 
cavalcadă comică, fantastică, te

8,30 — Ora exactă. Cum va fi vremea 7
8,32 — Pentru noi, femeile
9,15 — Emisiune pentru copii și tineretul școlar.

10,30 — Emisiune pentru sate.
12,15 — Concert simfonic.
18,00 — Magazin... duminical.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Interpretul preferat — muzică populară.
19.40 — Memoria caselor : Al. Vlahuță.
20,00 — „S-a întîmplat pe patinoar..." — emisiune 

de varietăți.
21,00 — Filmul artistic : „Mandrin".
22.40 — Telesport.
23,00 — Telejurnalul de noapte.

cum se predă gramatica 
în primele clase : nu se 
dezbat suficient proble
mele elementare ale gra
maticii, în schimb se con
sumă un timp important 
cu discutarea unor fapte 
aparținînd altor discipli
ne. Exercițiile sînt a- 
desea prea grele, se dau 
spre analiză texte compli
cate asupra cărora cîte- 
odată nici profesorii nu se 
pot pune de acord. Să mai 
adăugăm că repartizarea 
orelor de gramatică pe 
întreaga perioadă de 
școlarizare ține prea 
puțin seama de sar
cinile specifice predă
rii limbii române, că o 
parte din terminologia 
gramaticală nu are uni
tatea necesară (de pildă, 
se folosesc dubletele con- 
junctiv-subjonctiv, neolo
gism-barbarism și altele 
care pot trezi confuzii în 
mintea elevilor).

— Ce părere aveți des
pre opiniile care susțin că 
perfecționarea predării 
limbii române în școală 
cere introducerea în pro
grame și manuale a unor 
noțiuni suplimentare de 
fonetică, lexicologie, isto
rie a limbii etc. ?

— Am mai spus și cu 
altă ocazie că nu ne pro
punem ca elevii să cu
noască o parte cît mai 
mare din cunoștințele in
cluse în Tratatul de gra
matică al Academiei, ci 
formarea deprinderilor de 
vorbire și scriere corectă, 
concisă, plastică, înțele
gerea logicii din grama
tică, stimularea unei gîn- 
diri clare. După pă
rerea mea, este nece
sar să se stabilească un 
minimum de cunoștințe 
care trebuie obținut nea
părat de la elevii din pri
mele patru clase, apoi de 
la cele următoare și asu
pra acestor date să se 
concentreze atenția pro
fesorilor. Am în vedere, 
pentru începutul perioa
dei de școlarizare, părțile 
de vorbire și de propozi
ție, structura frazei, ana
liza și structura cuvinte
lor prin ortografie etc. In 
clasele V—VIII ar putea 
să se pună accent sporit 
pe morfologie, urmînd ca 
apoi să se aprofundeze 
sintaxa, a cărei cunoaște
re face un apel mai frec
vent la gîndire. In anii 
liceului — pentru că stu
diul gramaticii românești 
se cere continuat și în a- 
ceastă perioadă, nu numai 
în timpul școlii generale, 
ca în momentul de față — 
se preconizează întrepă
trunderea analizei grama
ticale cu cea literară.

Mihai IORDĂNESCU

Foto : Gh. Vințilă

• Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Studioul de 
concerte al Radioteleviziunii) : CONCERT SIMFO
NIC — 11, (la Sala mică a Palatului) : CONCERT 
DE MUZICĂ POPULARĂ ROMANEASCĂ — 20.
® Sala Palatului : CASTILIANA (spectacol prezen
tat de Teatrul Național „I. L. Caragiale") — 19,30. 
O Teatrul de operă și balet : RĂPIREA DIN SERAI
— 11, NUNTA LUI FIGARO — 19,30.
e Teatrul de stat de operetă : SECRETUL LUI 
MARCO POLO — 10,30, PRINȚESA CIRCULUI
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : VLAICU VODĂ — 10, INȘIR-TE MĂRGĂ
RITE — 15, OAMENI ȘI ȘOARECI — 19.30, (sala 
Studio) : O FEMEIE CU BANI - 10, ÎNTÎLNIRE 
CU ÎNGERUL — 19,30.
® Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI — 10.30, 
TROILUS ȘI CRESIDA — 15,30, ȘEFUL SECTO
RULUI SUFLETE — 20.
o Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI NUMIT 
DORINȚĂ — 15, FII CUMINTE, CRISTOFOR ! - 
20. (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : NU SÎNT 
TURNUL EIFFEL — 10, CAZUL OPPENHEIMER
— 15 ; 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru): AU FOST 
ODATĂ... DOUĂ ORFELINE — 10. COLOMBE -
15.30, HIPNOZA — 19,30.
® Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : IDOLUL ȘI ION 
ANAPODA — 20.
• Teatrul Mic : SIMPLE COINCIDENȚE - 10.30. 
AMOOOR — 15,30, DOI PE UN BALANSOAR—
19.30.
9 Teatrul „Ion Creangă" : NOTA ZERO LA PUR
TARE — 10,30, MONSTRUL DIN SAMARCAND
— 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
IARMAROCUL PITICULUI CLIP (premieră) — 11. 
EU ȘI MATERIA MOARTĂ — 20,30, (sala din str. 
Academiei) : PUNGUȚA CU DOI BANI — 11.
e Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
REVISTA DRAGOSTEI — 20.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindi
catelor : AȘA SE JOACĂ PE LA NOI — 20.
• Circul de stat : PROGRAM DE CIRC INTERNA
ȚIONAL — 16 ; 19,30.

face să simți dimensiunea tragică 
(de astă dată foarte reală) a unei 
lumi, a unei epoci.

Spectacolul lui Pintilie este un 
spectacol modern — iar această 
modernitate decurge din noutatea 
viziunii sale asupra textului. Tratînd 
piesa în spiritul și cu nelimitatele 
posibilități ale unui teatru total, re
gizorul a folosit convenția scenică
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Studioul 
Conservatorului 

din lași
1

La Iași și-a început activitatea 
Studioul Conservatorului de mu
zică, cu manifestări săptămînale. 
Prima dintre acestea a consti
tuit-o un portret al lui Bella 
Bartok, la care și-au dat con
cursul pianista Elise Popovici, 
cvartetul de coarde condus de 
violonistul Ștefan Lory, clarine
tistul Ion Mica, precum și stu
denții Ion Balint și Paula Dia- 
conu. Studioul pregătește concer
te, audiții și recitaluri, în cadrul 
cărora publicul ieșean va putea 
urmări producția cadrelor didac
tice și studenților Conservato
rului. y ■

(Agerpfes)

• OMUL DIN RIO — cinemascop : PATRIA (com
pletare Vizita conducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Hunedoara) — 9; 12; 15; 18; 21, BUCU
REȘTI — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• FANTOMELE SE GRĂBESC : REPUBLICA
(completare George Coșbuc, cîntărețul pămîntului 
românesc) — 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
• MINUNATA ANGELICA — cinemascop : FESTI
VAL (completare Vizita conducătorilor de partid și 1 
de stat în regiunea Hunedoara) — 9,15; 12,15; 15,30: 
18,30; 21,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 
20,30, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 
FEROVIAR — 8; 10,30; 13; 15,30; 18; 20,30 — BU- 
CEGI — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30 (Ia ultimele 
două cinematografe completarea George Coșbuc, 
cîntărețul pămîntului românesc), MELODIA — 8,45: 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, FLOREASCA — 10; 12,30; 
15; 17,30; 20 (la ambele completarea Invizibilul 
vizibil).
© CIMARON — cinemascop : Luceafărul (comple
tare Vizita conducătorilor de partid și de stat în 
regiunea Hunedoara) — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• FEMEILE — cinemascop : Capitol (completare 
Scoica) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45.
O ÎNVĂȚĂTORUL : CENTRAL (completare Soarele 
rănit) — 9; 11,15; 13,30; 16.15; 18,30; 20.45.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9.
5 CÎINELE DIN BASKERVILLE : DOINA (com
pletare în orașul lui Pușkin) — 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• SĂLBATICII DE PE RÎUL MORȚII — ȘTIINTĂ 
ȘI TEHNICĂ Nr. 19 — RAPSODIE UNGARĂ : 
TIMPURI NOI — 9 — 21 în continuare.
• TUNELUL — cinemascop : Excelsior (completare
6 000 de ani) — 9,30; 12,15; 15,15; 18; 20,45, MO
DERN (completare Vox Maris) — 9; 11,15; 13,30; 
16,30; 18,45; 21.
0 COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : BU- 
ZEȘTI — 9,30; 12,30........................................
• NU SÎNT COPACI PE STRADĂ : UNIREA (com
pletare Fabula) — 15,30; 18; 20,30.
0 CÎT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : VITAN (completare 
Vizita conducătorilor de partid și de stat în regiu
nea Bacău) — 15,30; 18; 20,15, CRINGAȘI (comple
tare Ziua recoltei) — 15,30; 18; 20,30.
• VREMEA ZĂPEZILOR : MUNCA (completare 
Fermenții la lucru) — 16; 18,15; 20,30.
9 CĂLĂTORUL CU BAGAJ — cinemascop : MOȘI
LOR (completare Vizita conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Bacău) — 15,30; 18; 20,30.
• MAGAZINUL DE PE STRADA MARE : VOLGA ' 
(completare Trei ori trei) — 9,15; 12; 15; 17,45; 20,30.
9 FEMEIA NISIPURILOR : RAHOVA — 10,30; 
15,30; 18; 20,30.
9 ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" — cine
mascop : LIRA (completare „Eu") — 10; 12,30; 15,30: 
18; 20,30.

ziunea nouă a permis regiei să 
descifreze în bogatele indicații ale 
dramaturgului („D’ale Carnavalu
lui" constituind, din acest punct de 
vedere, aproape un caiet de regie) 
un univers vizual surprinzător de 
complex, în care fiecare personaj 
e caracterizat în chip profund și 
inedit. Mache Răzăchescu, cel de 
opt ori înșelat și gata să ierte,

a

regia ne-a relevat-o ca o operă 
autentică și complexă. Montarea 
scenică a impus un ritm năvalnic 
dar nu spre a lua ochii. El își are 
sursa în tensionarea situațiilor, în 
jalonarea conflictului pe acele mo- 
mente-cheie, pe amețitoare volte, 
care corespund hiatusurilor în gîn- 
direa personajelor, în inconsistenta 
și inconstanta lor gîndire. Lucian 
Pintilie l-a citit scenic pe Caragia
le cu o imensă afecțiune și devo
tament, dar nu de supus ci de 
discipol. El l-a înțeles și tălmăcit 
creator — nu în spiritul unor ca
noane caricaturale — ci al unor 
idei evoluate despre o reprezenta
re dramatico-satirică. De altfel, 
inspirația concepției regizorale se

CARNAVALULUI
CRONICA TEATRALĂ

pînă la paroxism, pînă acolo unde 
ea începe să recreeze realitatea 
epocii, sugerîndu-ne climatul vre
mii, și nu o reconstituire arhivisti
că, uscată. în fața noastră apare 
astfel un Caragiale mult mai 
realist, mai adevărat decit în une
le montări ce ne sînt proaspete în 
memorie. Tabloul social al mediu
lui satirizat este de o autenticitate, 
de o veridicitate necruțătoare. Sen
timentele, ca și resentimentele sînt 
trăite, cu acea simplificare prima
ră și vibrație de tinichea, proprie 
acelor tipuri de oameni ; sînt înso
țite de interesul imediat, meschin, 
dar foarte real și de un instinct 
de conservare pe care nici o mas
că nu-1 ascunde. Viziunea reqizo- 
rală, de un realism crud și amar, 
rupe cu o anume „stilizare" 
ce tindea să transforme „D’ale 
Carnavalului" într-o speculație 
vodevilească, într-un libret de 
operetă la modă, cu decor de car
ton și ghirlande de trandafirași 
de hîrtie, pentru ca iluzia să piară 
apoi o dată cu cortina. Tocmai vl-

de Mircea
ALEXANDRESCU

varsă lacrimi adevărate și iertarea 
lui nu este un gest de bal. Apari
ția lui Pampon, de pildă, tră
dează din prima clipă îndelet
nicirile de „tist" de vardiști ale 
sus-numitului, apucăturile lui mai 
vechi de om al „forței" poliție
nești. „Revoluționara" din Ploiești, 
Mija Baston, are, în momentele ei 
mari și cruciale, gestul zdrobitor 
în violența lui, în special cînd îi 
spală rufele lui Nae Girimea sau 
cînd se îneaeră cu Didina Mazu ; 
Nae Girimea, frizer și fante de 
mahala, stăpînul „Frizăriei Mo
del", e un alintat al femeilor, alin
tare care pentru Lucian Pintilie 
se traduce plastic și prin neîntre
ruptul consum de semințe de do
vleac.

In spectacolul lui Pintilie, con
flictul dramatic se dezvăluie într-o 
multitudine de planuri, sensuri și 
nuanțe. In polemică cu o falsă 
concepție care considera lucrarea 
împietrită în gen și covîrșită de o 
singură dimensiune — bufonică,

vădește și din distribuție, despre 
care aș îndrăzni să afirm fără re
ticențe că este una de zile mari. 
Trebuie remarcat, desigur, că de
fecte de dicție și emisie vocală 
(îngrijorător de frecvente chiar în 
spectacolele noastre cele mai 
bune) fac ca pe alocuri replici de 
mare savoare să nu se transmită 
integral sălii, sau să nu ajungă 
la spectator în toată suculența lor. 
Există pe parcursul spectacolului 
și unele momente cînd se alune
că excesiv într-un comic de situa
ție, cu subliniate accente bufe, 
precum și unele îngroșări neplăcu
te, care nu sînt, de altfel, în spiritul 
concepției de ansamblu a montă
rii. Căci valoarea spectacolului stă, 
în primul rînd, tocmai în această 
concepție de ansamblu, pe care 
colectivul de interpreți a transpu
s-o printr-un joc de înaltă factură 
artistică. A avea în față prototipul 
arhipopularizat, cu ajutorul unor 
mijloace sigure de succesul lor — 
cum s-a întîmplat cu Pampon ori 
Crăcănel, Catindatul, Nae sau lor- 
dache, Didina Mazu sau Mița Bas
ton — și a cuteza o altă privire 
asupra lor, poate chiar mai subtilă 
și profundă, iar publicul să adere 
spontan și să aclame subtilitatea, 
această performanță ne îngăduie

să spunem că am avut prilejul de 
a asista la un moment plin de in
teres în mișcarea teatrală româ
nească.

Interpreții și-au compus rolurile 
pe baza unei atente și multilatera
le elaborări a detaliului autentic 
și semnificativ. Astfel, l-am admi
rat pe Toma Caragiu (Pampon) 
pentru nesfîrșita lui inventivitate 
comică bazată pe o observație abi
lă, pe inteligență și, bineînțeles, pe 
un talent autentic și masiv. Gina 
Patrichi este o actriță a revelațiilor. 
Puțini ar fi considerat-o aptă pen
tru Mița Baston, judeeînd-o după 
realizările de pînă acum și după 
acele tradiționale „date fizice". 
Actrița s-a dovedit o portretistă 
fină și de irezistibilă autenticitate. 
Ca și Mița Baston, Iordache capătă 
în acest spectacol dimensiuni noi ; 
umila calfă de frizer devine aci un 
personaj central, pe care Ștefan Bă
nică l-a întruchipat într-o creație 
cu totul remarcabilă prin inventivi
tate, printr-o prezență oriqinală ce 
umple scena Marin Moraru reali
zează un Crăcănel ieșit din șablon, 
plin de vervă comică. Octa
vian Cotescu (Nae Girimea) 
are în acest spectacol meri
tul de a nu se fi lăsat tentat 
de șarjă, fiind preocupat de reali
tatea personajului său, pe care-1 
întruchipează cu abilitatea-i cu
noscută. Rodica Tăpălagă trece 
prin scenă meteoric, cu acel far
mec pe care-1 creează totdeauna 
talentul. Am avut plăcerea să-l re
vedem pe Aurel Cioranu, plin de 
vervă în rolul Catindatului, a că
rui înfățișare și comportare ne 
dezvăluie nu numai candoarea ju
venilă și naivitatea personajului, ci 
și o derută în fața vieții, o beție a 
clipei de față, îmbinată cu frica 
zilei de mîine. Trebuie să trecem 
însă la pagubă figura „ipistatului".

Alături de regizor și interpreți, 
un alt sector care de multe ori 
nu se potrivea fie cu piesa lui 
Caragiale, fie cu viziunea reqizo- 
rului, se afirmă aici cu strălucire : 
scenografia — aparținînd lui Liviu 
Ciulei și Giulio Tincu. Ea este o 
ideală legătură între piesă și in
terpretare, un veritabil comentariu 
plastic, materializînd un cadru 
care trebuie să fie necesarmente 
real, în prelungirea intențiilor mon
tării și, în sine, un punct de ve
dere despre actul dramatic pe 
care-1 găzduiește.
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SPORT
IERI LA NICOSIA

România-Cipru 5-1

Telegramă
A. A. Gromîko. ministrul afa

cerilor externe al U.R.S.S., a tri
mis tovarășului Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, o tele
gramă prin care mulțumește pen
tru felicitările și urările transmise 
cu ocazia celei de-a 49-a aniversări 
a Marți Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

TELEGRAME EXTERNE
CORESPONDENȚĂ DIN MOSCOVA

fdupă ce la pauză a fost 0-1) Cronica zilei

Manifestări consacrate celei 
de-a 25-a aniversări a zdrobirii

Încheierea lucrărilor
; . . - •. (' *7 .. !-S V . ' . u A î

Congresului P. M. S. U.
FORMAȚIILE

ROMANIA : M. Ionescu — Popa, 
Nunweiller III, C. Dan, Deleanu — 
Ghergheli, Dobrin — Pîrcălab, Fră- 
țilă. Dridea I. Lucescu.

CIPRU : Elefteriadis — Kațos, 
Kostas, Kureas — Plotis, Tofis — 
Nikakis, Pambulis, Kostakis, Kris- 
totis, Silianu.

Arbitru : Arthur Lentini (Malta).

Reprezentativa noastră de fotbal 
a susținut ieri la Nicosia cel de-al 
treilea meci din cadrul campiona
tului european, întîlnind selecțio
nata Ciprului Echipa română a 
cîștigat la un scor net : 5—1, după 
ce însă jucătorii, ca și publicul nos
tru sportiv care a urmărit meciul la 
radio, au trecut prin emoții, întrucît 
la pauză gazdele conduceau cu 
1—0...

Fotbaliștii noștri — ne-a spus a- 
seară, după meci, trimisul special 
al revistei „Fotbal', Aurel Neagu 
— au făcut în general un joc bun. 
In special, în repriza secundă cînd, 
pe lîngă capacitate tehnică și po
tential fizic, evidente de altfel și 
în prima repriză, au dovedit cali
tăți de buni șuteri. La început, timp 
de circa 20 de minute, echipa noas- 

i tră a acționat cu teamă, nereușind 
să organizeze vreo acțiune pericu
loasă, în ciuda dominării ei terito- 

| riale. Firește, „ținuta' terenului 
f

AZI
IN CAPITALA

BASCHET
SALA GIULEȘTI găzduiește 

astăzi după amiază (de la ora 
15) următoarele jocuri din ca
drul campionatelor republica
ne de baschet : Progresul 
București — Voința Oradea (f); 
Progresul București — Unio 
Satu Mare (m) ; Rapid Bucu
rești — Voința Brașov (f) ; 
Construcții — Politehnica Bra
șov (f).

BOX
începe turneul final al cam

pionatului de box pe echipe, 
în prima gală echipa Dinamo 
București întîlnește reprezen
tativa regiunii Galafi (sala 
Floreasca, de la ora 10).

FOTBAL

(fără iarbă, dur, acoperit cu un 
strat de pietriș amestecat cu pă- 
mînt) nu poate fi o scuză pentru 
nivelul slab al jocului său. O oa
recare claritate în atac s-a remar
cat spre sfîrșitul reprizei, dar cele 
cîteva șuturi la poartă au nime
rit bara sau au fost apăra
te în ultimă Instanță de por
tarul cipriot Elefteriadis In careul 
nostru mingea n-a prea ajuns, por
tarul M. Ionescu neavînd literal
mente ce apăra Cu vreo 5 minute 
însă înainte de pauză fotbaliștii 
ciprioți au făcut o incursiune mai 
periculoasă, singura de altfel din 
tot meciul. Apărătorii noștri, sur
prinși, n-au intervenit decis și cen
trul înaintaș Kostakis a șutat im- 
parabil : 1—0 pentru Cipru. Echipa 
noastră își revine, dar pînă la 
pauză nu mai poate schimba 
scorul.

Repriza secundă a însemnat de 
fapt o revenire la normal a repre
zentativei noastre. Fără a mai 
manifesta „teama' de duritatea 
terenului, a atacat cu mai mul
tă dezinvoltură și a șutat pre
cis la poartă. Egalarea a sur
venit la numai 5 minute după 
reluare ; Dridea a finalizat clar o 
fază pornită de la Pîrcălab. După 
încă două minute, am luat condu
cerea prin qolul înscris de cel mai 
tînăr dintre jucătorii noștri — Lu
cescu. Acum, pe teren parcă se 
afla doar echipa română. Gazdele 
s-au repliat în apărare. Poarta lui 
Elefteriadis este „bombardată' 
continuu. Atacanții noștri centrali, 
Frățilă și Dridea, traq puternic pe 
spațiul porții Elefteriadis apără 
de cîteva ori cu brio, dar la două 
șuturi ale lui Frăt’lă (minutele 66 
și 74) îi este imposibil să mai in
tervină, mingea oprindu-se de fie
care dată în plasă. Așadar 4—1 
pentru România. Meciul putea fi 
considerat cîștigat. Ofensiva echi
pei noastre nu încetează însă. Ea 
continuă cu aceeași intensitate. 
Toată echipa, mai puțin, firește, 
portarul Ionescu, se află în tere
nul advers în fața porții qazdelor 
este o continuă învălmășeală. Min
gea șutată de înaintașii noștri se 
lovește ca de un zid de aDărătorii 
ciprioți. în minutul 82 însă, șutul 
lui Dridea nu.-i mai lasă nici o spe
ranță lui Elefteriadis : balonul îi 
intră în poartă pentru a cincea 
oară. Deci 5—1 pentru România.

‘ „
O dată cu acest meci, „seria de 

toamnă' a partidelor din qruoa a 
Vl-a a campionatului european s-a 
încheiat. Meciurile vor fi reluate în 
primăvară. Echipa noastră mai are 
de susținut următoarele jocuri : cu 
Ciprul și Italia (la București) și cu 
Elveția (la Zurich).

PLECAREA 
DELEGAȚIEI ROMÂNE 

LA CONSFĂTUIREA 
MINIȘTRILOR SĂNĂTĂȚII 
DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Sîmbătă seara, a plecat spre 
Moscova delegația Republicii So
cialiste România care va participa 
la cea de-a VIII-a Consfătuire a 
miniștrilor sănătății din țările so
cialiste. Delegația este condusă de 
acad. prof. dr. Aurel Moga, mi
nistrul sănătății și prevederilor so
ciale.

Consfătuirea va dezbate pro
bleme privind învățămîntul de spe
cializare și perfecționare a cadre
lor medicale superioare.

Întoarcerea delegației 
GUVERNAMENTALE ROMÂNE 

DE LA SESIUNEA CONFERINȚEI 
GENERALE UNESCO

Sîmbătă după-amiază s-a îna
poiat în Capitală delegația guver
namentală română, condusă de 
acad. Andrei Oțetea, președintele 
Comisiei naționale române pentru 
UNESCO, care a participat la lu
crările celei de-a 14-a sesiuni a 
Conferinței generale UNESCO, de 
la Paris.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost de față Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
membri ai Comisiei naționale ro
mâne pentru UNESCO.

trupelor hitleriste
Ieri, populația Moscovei a adus un 

prinos de recunoștință eroilor care 
și-au jertfit viaja în Marele Război 
pentru Apărarea Patriei. In cadrul 
manifestărilor consacrate celei de-a 
25-a aniversări a zdrobirii trupelor hit
leriste lîngă Moscova, a avut loc în
humarea lîngă zidul Kremlinului a ră
mășițelor pămînteșfi ale Soldatului 
necunoscut.

In Piafa Manejnaia, a avut loc un 
miting solemn, la care au participai 
conducători de partid și de stat și nu
meroși reprezentanfi ai oamenilor 
muncii din Moscova și ai forjelor ar
mate sovietice. Au luat cuvîntul 
Konstantin Rokossovski, mareșal al

lingă Moscova
Uniunii Sovietice, Liubov Kosmode
mianskaia, mama eroilor Zoia și Ale- 
xandr, căzufi în anii războiului, repre
zentanți ai oamenilor muncii din Mos
cova, ai militarilor sovietici.

După încheierea mitingului, sicriul 
a fost coborî! în mormîntul de lîngă 
zidul Kremlinului. Au răsunat salve de 
tun și a fost intonată Internaționala. 
Solemnitatea s-a încheiat cu defila
rea reprezentanților tuturor genurilor 
de arme ale Armate' Sovietice.

La 9 Mai 1967, de Ziua Victoriei, la 
mormîntul Soldatului necunoscut din 
Moscova va fi aprins focul veșnic.

A. MUNTEANU

„ALUNELUL" in Olanda

SPECTACOL DE GALĂ 
AL BALETULUI NAȚIONAL 

DIN CUBA
După o serie de spectacole și 

recitaluri susținute în mai multe 
oraȘe din țara noastră, Baletul 
Național din Cuba a prezentat 
sîmbătă seara un spectacol de 
gală pe scena Teatrului de Operă 
și Balet din Capitală. Artiștii cu
banezi au interpretat una din lu
crările care figurează în reperto
riul mai tuturor ansamblurilor co
regrafice — baletul „Giselle" de 
Adolphe Adam.

La spectacol au asistat Pompi- 
liu Macovei, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă. Vasile Gliga, adjunct al mi-. 
nistrului afacerilor externe, oa
meni de artă și cultură, un nume
ros public.

Metalurgistul București — 
Oțelul Galați (campionatul ca- 
teg. B) — pe terenul Gloria, 
de la ora 11.

RUGBI
Pe stadionul Giuleștl de la 

ora 9 se dispută finala cam
pionatului republican de ju
niori C.S.S. — Constructorul.

Steaua — Progresul (sta
dionul Constructorul, ora 12) ; 
Grivița roșie — Constructorul 
(stadionul Giuleștl, ora 10,30).

VOLEI
IN SALA DINAMO, cu înce

pere de la ora 9, se dispută 
următoarele meciuri de volei : 
I.C.F. — Universitatea Craio
va (f) ; Dinamo București — 
Penicilina Iași (f) ; Dinamo 
București — Progresul Brăila 
(m).

Jocul feminin dintre forma
țiile Rapid București și C.S.M. 
Sibiu va avea loc în sala Giu- 
lești la ora 9,30.

Fază din meciul Constructorul- 
Olimpia, din cadrul campiona
tului republican de baschet, dis
putat aseară în sala Floreasca

Foto : M. Cioc

Au fost de față Manuel Yepe 
Menendez, ambasadorul Cubei la 
București, alți șefi de misiuni di
plomatice și membri al corpului 
diplomatic.

La sfîrșitul spectacolului, care 
s-a bucurat de un frumos succes, 
artiștilor cubanezi ■ le-au fost ofe
rite flori din- partea președintelui 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Pompiliu Macovei.

(Agerpres)

„Cupa Bosforului"
la baschet
® Romania-Bulgaria 73-63

ISTANBUL 3 (Agerpres). — In 
ziua a doua a turneului internațio
nal de baschet masculin de la Is
tanbul, reprezentativa României a 
debutat cu o victorie, întrecînd pu
ternica echipă a Bulgariei cu sco
rul de 73—63 (27—27).

In celelalte două partide Iugosla
via a învins Austria cu 90—63 
(37—27), iar Turcia a întrecut R. F. 
Germană cu 71—64 (33—41).

Muza dansului și a 
cîntecului este înfă
țișată cu o liră. 
„Terpsichore" din 
Amsterdam este eu- 
ritmie și aș reprezen
ta-o mai curînd prin 
cadența pasului, a 
brațelor, a trupurilor, 
decît prin aceea a 
sunetului. Dinamica 
lor exprimă un imens 
peisaj natural și u- 
man, în întreaga lui 
complexitate. Dansul 
imită fluxul și reflu
xul apelor, elanurile 
văzduhului în conti
nuă mișcare, marile 
gesturi creatoare ale 
pămîntului. Poate de 
aceea „Terpsichore" 
a luat ființă aici, în 
vastul port olandez.

— In 1958, îmi spu
ne Ferdinand, van Al- 
tena, ansamblul „Cio- 
cîrlia", revenind din 
Statele Unite, a dat 
la noi un spectacol. 
A fost ca o explozie 
care schimbă totul în 
raza ei de acțiune. A 
schimbat, de altfel, și 
propria mea existen
ță. Sînt geofizician. 
De atunci m-am con
sacrat dansului.

„Terpsichore" are 
doi directori: pe Fer
dinand van Altena și 
pe Tonny van Breda, 
profesoară de balet. 
Dansul este atît vo
cabularul trupului, 
cît și expresia ritmică 
a elementelor pictu
rale de pe fotele, de pe 
scoarțele, de pe nă
framele imaginate de 
geniul popular. Iată 
un grup de tineri, la 
Potgieterschool, ju- 
cînd „Alunelul de la 
Gorj" și „Brîulețul de 
la Orlea". Un altul, 
la Scapinostudio, 
schițează primii pași 
ai „Mărunțelului din

Bihor" și se avîntă 
apoi în „Geamparale- 
le".

— Am călătorit 
mult prin Oltenia, 
Muntenia, Moldova, 
Bucovina, Maramu
reș, Ardeal — îmi 
spune Ferdinand van 
Altena. Este impre
sionant ceea ce se 
face în România pen
tru promovarea fol
clorului. Am studiat 
dansurile populare, 
am cumpărat costu
me, am organizat 
cursuri speciale, cu 
două grupe de cîte 
50 de persoane. 
Cursurile funcționea
ză tot anul. Ne-a a- 
jutat mult Institutul 
de folclor din Bucu
rești, trimițîndu-ne 
un instructor. Acum 
pregătim un spectacol 
cu dansuri oltenești 
și din Oaș.

„Terpsichore" este 
o școală de dansuri 
populare, dar n-are 
sediu. Subsidiile pe 
care le primește de la 
Ministerul Culturii și 
beneficiile obținute 
din spectacole îi în
găduie să activeze în 
zece săli ale unor or
ganizații de tineret, 
școli și săli de gim
nastică, în puncte di
ferite ale orașului. 
Elevii sînt tineri 
muncitori, funcțio
nari, studenți îndră
gostiți de dans. își 
petrec vacanțele în 
România, Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, 
unde studiază dansu
rile popoarelor, obi
ceiurile lor, istoria 
lor.

— Aceasta îi ajută 
să se familiarizeze cu 
spiritul țărilor res
pective, să pătrundă 
sufletul poporului,

să-i descifreze ritmu
rile, să le exprime ei 
înșiși — spune van 
Altena. în decembrie 
1965 am dat un spec
tacol de dansuri ro
mânești cu 200 de 
persoane. A fost un 
mare succes. L-am 
repetat în primăvara 
aceasta cu ansamblul 
din Amsterdam, ca și 
cu grupa din Rotter
dam. Este impresio
nant să vezi cum, 
după o zi de muncă 
sau de învățătură, ti
nerii vin, cu o desăvîr- 
șită punctualitate la 
cursurile noastre. Au 
îndrăgit această a 
doua ocupație a lor și, 
dacă le este greu să 
pronunțe „Ciocîrla- 
nul" sau „Zdrobo- 
leanca", în schimb 
s-au deprins cu poe
zia ritmurilor lor.

H. LIMAN

BUDAPESTA 3 (Agerpres). — 
Sîmbătă s-au încheiat lucrările ce
lui de-al IX-lea Congres al 
P.M.S.U. Jânos Kâdâr, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.S.U., a informat 
că Congresul a ținut o ședință în
chisă în care a fost discutat ra
portul Comisiei de Apel și a fost 
ales noul Comitet Central format 
din 101 membri și Comisia Cen
trală de Control cuprinzînd 17 
membri. în prima ședință a Comi
tetului Central și a Comisiei Cen
trale de Control au fost aleși ca 
membri ai Biroului Politic : Antal 
Apro. Bela Biszku. Lajos Feher, 
Jeno Fock. Sândor Gâspar. Jânos 
Kâdâr, Gyula Kâllai, Zoltân Ko- 
mocsin, Dezso Nemes. Rezso Nyers 
și Istvăn. Szirmai. Ca membri su
pleant, ai Biroului Politic au fost 
aleși Miklds Ajtai, Lajos Czinege, 
Pâj Ilku și Kâroly Nemeth. Jânos 
Kâdâr a fost reales prim-secretar.

Secretari at C.C. sînt Bela Bisz
ku. Lajos Cseterki, Zoltân Ko- 
mocsin, Rezso Nyers și Arpâd 
Pullai.

Jânos Brutyo a fost ales preșe
dinte al Comisiei Centrale de Con
trol.

Jânos Kâdâr a mulțumit apoi 
delegaților la Congres pentru par
ticiparea lor activă la dezbaterea 
documentelor prezentate ; de ase
menea, a mulțumit tuturor delega
țiilor partidelor comuniste și mun
citorești frățești care au asistat la 
lucrările Congresului P.M.S.U., 
considerind aceasta o dovadă a in
ternaționalismului socialist, a so
lidarității internaționale a parti
delor comuniste și muncitorești. 
De asemenea, a dat asigurări Con
gresului că noul Comitet Central, 
cu sprijinul tuturor comuniștilor, 
al întregului popor ungar, va ac
ționa cu hotărîre pentru traduce
rea în viață a rezoluțiilor adoptate 
de Congres.

In declarația în problema viet
nameză adoptată de Congres se 
subliniază că exprimînd sentimen
tele și voința comuniștilor ungari, 
ale poporului ungar care con
struiește socialismul, Congresul 
condamnă în modul cel mai ho
tărît războiul criminal al Statelor

Unite ale Americii împotriva Viet
namului și asigură de solidaritatea 
sa frățească internaționalistă po
porul eroic vietnamez care se 
apără împotriva agresiunii.

Lupta eroică a poporului viet
namez împotriva agresorilor a- 
mericani, pentru libertatea sa, 
pentru unificarea țării sale și pen
tru progres social, umple de admi
rație milioane și milioane de oa
meni iubitori de pace. Țările so
cialiste și toți bărbații și femeile 
progresiste atașați cauzei păcii 
susțin această luptă, mișcarea 
pentru ajutorarea poporului viet
namez în lupta sa devine din ce 
în ce mai largă, din ce în ce mai 
viguroasă peste tot în lume. Par
tidul Muncitoresc Socialist Ungar, 
poporul Republicii Populare Unga
re sînt în mod unanim de partea 
poporului vietnamez, victimă a a- 
gresiunii. Partidul nostru și po
porul nostru sprijină pe măsura 
posibilităților lor lupta poporului 
vietnamez și îi acordă ajutor poli
tic, diplomatic, economic și mi
litar.

Poporul ungar sprijină cu hotă
rîre declarația în patru puncte a 
Republicii Democrate Vietnam și 
declarația în cinci puncte a Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud. Problema viet
nameză poate fi soluționată numai 
pe baza îndeplinirii acestor puncte.

Cel de-al IX-lea Congres al 
P.M.S.U. consideră că este necesar 
să fie intensificată lupta împotriva 
agresiunii imperialiștilor americani 
în Vietnam. Poporul vietnamez 
luptă pentru o cauză dreaptă și el 
va învinge, se spune în încheierea 
declarației.

★

In cursul serii, C.C. al P.M.S.U. 
a oferit o recepție în cinstea parti- 
cipanților la Congres și a delega
țiilor partidelor comuniste și mun
citorești frățești. A participat dele
gația C.C. al P.C.R. condusă de 
tovarășul Ilie Verdeț. Recepția s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, prietenească.

DE PRETUTINDENI
Raikin m film

Regizorul Vasili Kataian intenționează 
să creeze „portretul" cinematografic al 
Teatrului de miniaturi din Leningrad. 
Popularul actor Arkadi Raikin, de 25 de 
ani conducătorul acestui teatru, va deveni 
personaj de film. Regizorul a hotărît să 
includă in film cadre luate in cursul tur
neelor întreprinse de Raikin în Anglia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, România 
și Ungaria.

Victime ale valurilor de căldură
Valuri de căldură s-au abătut asupra 

unor regiuni din Brazilia. Surse oficiale

anunță că din 4 699 de copii care au avut 
de suferit de pe urma, deshidratării, 1 250 
au fost spitalizați.

Scolioza micilor telespectatori
Un recent congres al pediatrilor întrunit 

la Los Angeles a dezvăluit o statistică care 
t-a pus pe gînduri pe părinți: din 100 de 
copii americani de vîrstă școlară, numai 
5 au un fizic dezvoltat normal. Toți ceilalți 
suferă de deformații ale coloanei verte
brale datorate, după părerea specialiștilor, 
unui număr prea mare de ore petrecute în 
fața aparatelor de televiziune în poziții 
greșite.

Pe scurt de peste hotare CUM VA FI VREMEA
• In localitatea Karlskrona (Suedia) 

s-a desfășurat meciul internațional 
amical de handbal dintre echipele 
masculine ale Suediei și R. F. 
Germane. Scor 20—18 (9—10) pentru 
oaspeți.

• Cea de-a zecea etapă a Turului 
ciclist al Mexicului, desfășurată între 
localitățile San Luis Potosi—Quere
taro (200 km), a fost cîștigată de 
Saturnino Rutrian (Guatemala) cro
nometrat în 4h 43’48".

® într-un meci contînd pentru 
„Cupa campionilor europeni" la tenis 
de masă, echipa masculină Vasutas

Budapesta a învins cu 5—3, la 
Dusseldorf, formația locală Tusa. 
Budapestanii s-au calificat în semi
finalele competiției.

• Echipele de juniori ale Bulga
riei și Greciei s-au întîlnit la Sofia 
în primul meci din preliminariile 
turneului U.E.F.A. de fotbal. Gaz
dele au obținut victoria cu scorul 
de 2—0 (0—0).

® La Sofia, Spartak Budapesta — 
Akademik Sofia 5—3, în primul meci 
din turul întîi al „Cupei campionilor 
europeni" la handbal feminin.

Timpul probabil pentru zilele 
de 5, 6 și 7 decembrie a.c. în 
țară : Vremea în răcire ușoară 
și treptată cu cerul schimbător. 
Vor cădea precipitații tempo
rare, mai ales sub formă de 
ploaie. Vînt potrivit din secto
rul vestic. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între minus 5 
și plus 5 grade iar maximele în
tre 1—11 grade. Local ceață, 
în București : Vremea în răcire 
ușoară și treptată cu cerul 
schimbător. Vor cădea ploi 
slabe. Vînt potrivit din vest. 
Temperatura în ușoară scădere.

La Khartum, capitala Su
danului, ultima escală înain
tea Etiopiei, erau 40 de 
grade la umbră. Savana pă
rea pîrjolită de un imens 
incendiu. Dar numai după 
vreo două ore de zbor, Ad
dis Abeba apare ca un oraș 
al primăverii veșnice, învă
luit în verdele reconfortant 
al eucalipților. Aerul tare, 
temperatura plăcută se ex
plică prin aceea că „floarea 
nouă", cum se numește ca
pitala în limba amhra (lim
ba oficială etiopiană) se află 
pe un platou muntos. Dru
murile urcă și coboară ca 
valurile. Un localnic îmi 
spunea că aceste drumuri 
l-au făcut celebru pe Abebe 
Bikila care, străbătîndu-le 
de nenumărate ori, a fost 
ajutat în antrenamentele în 
urma cărora a devenit de 
două ori campion olimpic la 
maraton. Addis Abeba este 
un oraș în plină dezvoltare. 
Noile construcții își înalță 
semețe frunțile. Impresio
nante sînt palatele Comisiei 
Economice pentru Africa a 
O.N.U. și „Casa Africii", se
diul Organizației Unității 
Africane. Stilurile arhitec
tonice ale cartierelor se deo
sebesc mult unele de altele, 
ca și școlile cărora le aparțin 
proiectanții. Ritmul in
tens de construcții din ul
timii ani lărgește mereu aria 
blocurilor moderne spre cen
tura caselor de chirpici, în
ghesuite, în care locuiesc oa
meni veniți aici cu scopul de 
a lucra la vreuna din noile 
fabrici înălțate în împre
jurimi.

Poporul celei mai stră
vechi țări independente de 
pe continentul african a 
depus în ultimul deceniu un 
efort susținut pentru dez
voltarea economică a patriei 
sale. Din 1957 acest proces 
a început să se înfăptuiască 
în conformitate cu un plan

cincinal de dezvoltare. In 
această perioadă producția 
industrială a țării a crescut 
cu 61 la sută. După încheie
rea cu succes a primului 
cincinal, în 1962, a fost ela
borat un program mai larg, 
pe o perioadă de douăzeci 
de ani, defalcat în patru 
planuri de cîte cinci ani. Pri
mul din această serie a în
ceput să se înfăptuiască din 
1963 și prevede investiții 
de 680 milioane de dolari, 
ceea ce înseamnă o crește-

în același timp și unele dis
ponibilități pentru export.

Un accent deosebit se 
pune pe dezvoltarea pro
ducției de energie electrică. 
In prezent se fac studii 
pentru evaluarea resurselor 
hidroenergetice ale țării în 
vederea unei mai bune va
lorificări. Pe Nilul Albastru, 
la Tis Abbai, unde se gă
sește a doua mare cascadă 
a Africii, a fost construită 
o mare hidrocentrală. Alta 
a fost ridicată pe fluviul

Spre sudul țării, pînă la 
Yirgalem, Adola și Jimma 
iar spre vest la Lekempti, 
mașina gonește cu repezi
ciune, străbătînd locuri de o 
neasemuită frumusețe. Ce
lor două căi ferate li se va 
adăuga în curînd o a treia, 
de 310 km. In actualul plan 
sînt alocate 126,5 milioane 
de dolari în vederea dez
voltării comunicațiilor, adi
că cu 40 la sută mai mult 
decît în planul precedent.

Străbătînd drumurile ță-
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re cu 202 la sută față de 
perioada corespunzătoare an
terioară. Rata de creștere a 
producției este stabilită la 
3,4 la sută. Eforturile prin
cipale au fost și sînt concen
trate asupra construirii de 
întreprinderi industriale. Au 
fost înălțate o fabrică de 
textile, la Addis Abeba, iar 
alta la Asmara. Tot aici 
s-au construit o fabrică pen
tru confecționarea sacilor 
din fibre de palmier dum, o 
fabrică de încălțăminte. La 
Assab a fost construită o ra
finărie de petrol. Pentru a 
face față necesităților con
strucțiilor în continuă extin
dere s-au ridicat o fabrică de 
ciment și alta de faianțe și 
porțelan. O topitorie de fon
tă pentru piese de schimb și 
articole utilitare a fost con
struită lîngă capitală. Două 
fabrici de zahăr asigură ne
voile interne ale țării, creînd

Awosh. Dintr-o statistică ofi
cială aflu că, dacă în 1962 
țara producea 145 milioane 
de KWh, anul acesta pro
ducția se cifrează la 315 mi
lioane KWh.

Harta rutieră a Etiopiei 
seamănă cu o stea, al cărei 
centru îl constituie capitala. 
Ultimii ani au adus nume
roase îmbunătățiri sectoru
lui de transporturi. Avînd 
un teritoriu de aproximativ 
1,2 milioane kmp, Etiopia 
dispunea, pînă nu demult, 
doar de drumuri greu acce
sibile mijloacelor modeme. 
Dezvoltarea industrială a 
impus și modernizarea rețe
lei de șosele. Panglicile as
faltate te poartă acum spre 
nord, de la Addis Abeba la 
Asmara, și portul Massaua, 
iar o altă variantă, prin 
Gondar, duce spre aceeași 
destinație.

rii am avut deseori prilejul 
să observ atenția acordată 
în Etiopia dezvoltării rețelei 
de învățămînt. In actualul 
plan sînt alocate 12,1 mi
lioane de dolari pentru con
strucția de școli. Formarea 
de cadre naționale constituie 
o problemă de mare însem
nătate pentru economia 
țării și se bucură de 
grija statului. De cîțiva 
ani, în capitală funcțio
nează o universitate în ca
drul căreia se pregătesc nu
meroși specialiști etiopieni 
necesari construcției și con
ducerii noilor obiective eco
nomice ale țării.

Paralel cu punerea teme
liilor industriei naționale se 
acordă o mare atenție dez
voltării agriculturii și creș
terii animalelor, treeîndu-se 
treptat de la producția ex
tensivă la cea intensivă și 
aplicîndu-se metode moder
ne de cultivare a pămîntului.

In ultimul timp s-a extins 
cultura plantelor tehnice. 
Etiopia este recunoscută 
pentru calitatea cafelei sale. 
Aproximativ 50 la sută din 
exportul țării revine acestui 
produs. Acum se fac efor
turi pentru ca în regiunea 
Kafa — de unde și numele 
cafelei — să se cultive ar
bori de cafea de calitate 
superioară. Pînă în urmă 
cu 10—15 ani în Etiopia 
griul constituia o cultură 
rară. In locul pîinii se con
suma „ingera", un fel de 
clătite din făină de „tef“, 
o graminee specifică acestor 
locuri. Un vechi proverb e- 
tiopian glăsuiește: dacă înfigi 
în pămînt un băț, crește un 
palmier. Intr-adevăr, fertili
tatea solului îngăduie dez
voltarea unei agriculturi mul
tilaterale și tocmai de aceea 
a început extinderea cultu
rilor de porumb, grîu, orez, 
trestie de zahăr, bumbac.

Țară a munților și legende
lor, a apelor tumultuoase și 
a unor oameni mîndri, a bo
gățiilor care i-au dus faima 
încă pe vremea lui Homer 
și Herodot, Etiopia și-a 
regăsit în ultimele decenii 
o nouă tinerețe.

în cursul vizitei prin în
depărtata țară am avut de
seori prilejul să aud cuvinte 
de prețuire la adresa Ro
mâniei. în Etiopia este vie 
amintirea neuitatului diplo
mat român Nicolae Titules- 
cu, care s-a ridicat împotriva 
agresiunii fasciștilor musoli- 
nieni, în sprijinul cauzei 
drepte a poporului etiopian. 
Despre bunele relații exis
tente între țările noastre 
ne-a vorbit împăratul Haile 
Selassie I, care a avut ama
bilitatea să ne primească, 
între Etiopia și România se 
dezvoltă o rodnică colabo
rare economică și politică, 
în interesul ambelor popoa
re și al păcii în lume.

Dumitru ALBU
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® în Comitetul Politic

AL ESCALADĂRII
DECLARAȚIA M. A. E. AL R. D. VIETNAM 
ÎN LEGĂTURĂ CU BOMBARDAREA HANOIULUI 
DE CĂTRE AVIAȚIA 5. U. A.

HANOI 3 (Agerpres). — Minis
terul Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a dat publicității sîm- 
bătă o declarație în care condam
nă bombardamentele efectuate de 
avioanele americane la 2 decem
brie asupra unor regiuni cu popu
lație densă, asupra suburbiilor 
Hanoiului și în interiorul orașului. 
Pirații americani, se arată în de
clarație, au fost aspru pedepsiți: 
numeroase avioane americane au 
fost, doborîte, multe altele avariate 
și numeroși piloți au fost captu
rați.

Aceste acte constituie un pas 
nou și extrem de periculos al „es
caladării la care recurg Statele 
Unite în războiul de distrugere 
pe care îl duc împotriva Repu
blicii Democrate Vietnam, o cri
mă împotriva poporului vietna
mez și o sfidare la adresa popoa
relor lumii". Statele Unite ale 
Americii, subliniază declarația, 
încalcă din nou în mod grosolan 
suveranitatea, teritoriul și securi
tatea R. D. Vietnam și desconsi
deră acordurile de la Geneva din 
1954 cu privire la Vietnam și 
dreptul internațional.

Guvernul Republicii Democrate 
Vietnam - protestează energic. îm
potriva acestor acte criminale și 
denunță în fața întregii opinii pu
blice mondiale actele banditești 
ale guvernului american împotriva 
R. D. Vietnam. Declarația cere cu 
hotărîre ca S.U.A. să pună capăt 
acestui război agresiv criminal din 
Vietnam, să-și retragă trupele din 
Vietnamul de sud și să respecte 
drepturile naționale ale poporului 
vietnamez. în încheierea declara
ției se arată că poporul 
este hotărît să-și apere 
lupte pînă la victorie 
agresorilor americani.

*

Ziarul „Nhan Dan", organul cen
tral al Partidului celor ce muncesc

ameri- 
asupra

Viet- 
aceste 

o nouă

din Vietnam, a , publicat sîmbătă 
un editorial în -care, condamnă 
bombardamentele aviației 
cane de la 2 decembrie 
suburbiilor capitalei R. D. 
nam. Ziarul subliniază că 
bombardamente au marcat
etapă în escaladarea războiului de 
agresiune dus de S.U.A., în Viet
nam, întrucît au fost atacate atît 
obiective industriale, cît și cartiere 
populate ale capitalei R. D. Viet
nam. Aceste crime, scrie ziarul, se 
adaugă celorlalte crime comise de 
agresorii americani prin bombar
darea școlilor, spitalelor, barajelor, 
bisericilor, pagodelor din această 
tară.

NEW YORK 3. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : Pe măsură ce se apro
pie de sfîrșit, lucrările actualei se
siuni a Adunării Generale a O.N.U. 
se desfășoară într-un ritm tot mai 
intens.

Participanții la lucrările Co
mitetului Politic au luat în discu
ție propunerea unui grup de state 
de a se soluționa fără întîrziere 
problema „invitării reprezentanți
lor R.P.D. Coreene și. Republicii 
Coreea'1 la dezbaterea punctului de 
pe ordinea de zi privind „proble
ma coreeană". Un proiect de rezo
luție cu acest conținut a fost pre
zentat la secretariatul comitetului 
de reprezentanții Bulgariei. Cam- 
bodgiei. Congo (Brazzaville). Gui
neei, Ungariei, Republicii Măli, 
Mauritaniei. Mongoliei. Tanzaniei 
și Iugoslaviei. Delegațiile S.U.A.. 
Noii Zeelande, Australiei și ale altor 
țări încearcă să împiedice soluțio
narea acestei probleme, ridicînd o- 
biecții de procedură și cerînd în 
acest scop majoritatea de două 
treimi pentru înscrierea ei antici
pată în discuție. Numeroși delegați 
au subliniat că obstacolele pe care 
le ridică reprezentanții acestor țări 
trădează dorința lor de a menține 
în continuare practica de discri
minare față de una din cele două

Adunarea Generală a O.N.U. a reales 
vineri seara în unanimitate 
U Thant ca secretar general 
O.N.U. pe o perioadă de încă 5 ani

pe 
al

părți direct interesate — R.P.D. Co
reeană — ai cărei reprezentanți au 
fost împiedicați în mod sistematic, 
an de an, să participe la dezbaterile 
din O.N.U. în legătură cu „proble
ma coreeană".

vietnamez 
țara și să 
împotriva

Dc trei zile Ia Berkeley (California) demonstrațiile și mitingurile studențești 
se (in lanț- Studenții cer punerea în libertate a colegilor lor arestați în cursul 
demonstrației din 30 noiembrie, cînd s-au pronunțat pentru îndepărtarea re
prezentanților flotei militare, care încearcă să recruteze militari pentru 

războiul din Vietnam
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® In Comitetul pentru 
problemele econo- 
mice și financiare

Comitetul 
canomice si ________ .
examinarea raportului privind cre
area Fondului de echipament al 
Națiunilor Unite, depunînd — cu 
62. de voturi pentru, 19 împotriva 
și 19 abțineri — o rezoluție prin 
care se recomandă instituirea aces
tui fond.

EXpunînd poziția delegației ro
mâne. ambasadorul Costin Mur- 
gescu a analizat importanța reco
mandărilor adoptate de prima con
ferință pentru comerț și dezvolta
re de la Geneva, din 1964, privind 
crearea Fondului de echipament 
prin transformarea treptată a ac
tualului Program al Națiunilor U- 
nite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.) și 
a subliniat consecventa cu care 
România a militat în cadrul O.N.U. 
pentru transpunerea în practică a 
acestor recomandări. Delegatul ro
mân a constatat că Proiectul de 
rezoluție se îndepărtează de unele 
recomandări și adoptă calea creă
rii unei noi organizații autonome, 
paralelă cu cele existente, ceea ce 
este de natură să determine ca 
sume importante să fie cheltuite 
pentru întreținerea unor aparate 
administrative costisitoare.

pentru problemele e- 
financiare a încheiat

și-a prezentat scrisorile 
de acreditare

COLOMBO 3 (Agerpres). — Au
rel Ardeleanu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România în 
Ceylon, și-a prezentat scrisorile de 
acreditare guvernatorului general 
al Ceylonului, William Gopallawa.

în cuvîntarea rostită, ambasa
dorul român a transmis din partea 
președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România și 
a poporului român urări de sănă
tate guvernatorului general al 
Ceylonului, de pace și prosperitate 
pentru poporul ceylonez. El a su
bliniat că ridicarea la rang de' am
basadă a misiunilor diplomatice 
ale României și Ceylonului consti
tuie un moment important în evo
luția pozitivă a relațiilor româno- 
ceyloneze.

Mulțumind pentru urările trans
mise, guvernatorul general al Cey
lonului a adresat din partea sa și 
a poporului ceylonez urări de să
nătate președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, de pace și prosperitate po
porului român. Relevînd cu satis
facție bunele relații româno-ceylo- 
neze, mai ales în domeniul eco
nomic, guvernatorul general și-a 
exprimat speranța că ridicarea ni
velului reprezentării diplomatice 
va duce la întărirea continuă a re
lațiilor bilaterale în interesul co
mun al ambelor țări.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, între guvernatorul ge
neral al Ceylonului și ambasadorul 
român a avut loc o convorbire cor
dială.

Expoziție de arhitectură 

românească la Tiantzin « »
PEKIN 3. — Coresponden

tul Agerpres I. Gălățeanu 
transmite : Vineri la prînz, la 
Clubul muncitoresc din Țianț- 
zin s-a deschis expoziția „Ar
hitectura in Republica Socia
listă România". Fotografii și 
machete înfățișează succe
sele arhitecților și construc
torilor în dezvoltarea și sis
tematizarea orașelor româ
nești, noi centre industria
le pe harta țării, construcțiile 
de locuințe în mediul urban 
și rural:

ES HH

la Osaka și Kyoto
TOKIO 3 (Agerpres). — în ca

drul vizitei pe care o întreprinde 
în Japonia, delegația Partidului 
Comunist Român condusă de tova
rășul Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R. — însoțită de Tomio 
Nishizawa, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Japonia — a fost 
oaspete al organelor locale ale par
tidului din orașele Osaka și Kyoto, 
unde a fost primită cu multă căl
dură. La Osaka delegația a avut o 
întîlnire cu activul comitetului 
orășenesc, la care a participat și 
Hiroshi Murakami, membru al se
cretariatului C.C., vicepreședinte 
al comitetului orășenesc. La Co
mitetul de partid al prefecturii 
Kyoto a avut loc o întîlnire cu ca
dre de conducere și numeroși acti

viști ai organizației locale de par
tid. Delegația a fost salutată de 
Kenji Kawata, membru al Prezi
diului C.C. și președintele comite
tului de partid al prefecturii. Con
ducătorii organizațiilor locale din 
Osaka și Kyoto ale P.C. din Japo
nia au vorbit despre activitatea 
celor două organizații, despre lupta 
comuniștilor din orașele respective. 
Tovarășul Mihai Dalea a vorbit 
despre activitatea desfășurată de 
P.C.R., despre succesele obținute 
de poporul român în construirea 
socialismului.

Vineri, membrii delegației au vi
zitat laboratorul central de cerce
tări științifice al întreprinderii de 
produse electrice și electronice 
„Tokio Shibaura Electric-Toshiba".

Vizita lui

A. N. Kosîghin în Franța
PARIS 3 (Agerpres). — A. N. Ko

sîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a făcut sîm
bătă o vizită la Universitatea Sor- 
bona. Cu acest prilej el a rostit o 
cuvîntare în care a subliniat im
portanța politică a dezvoltării co
laborării sovieto-franceze și a ară
tat că Uniunea Sovietică este ca
tegoric împotriva transformării 
contactelor internaționale într-un 
instrument pentru menținerea sau 
instaurarea controlului unor țări 
asupra dezvoltării altora.

în aceeași zi, Georges Pompidou, 
primul ministru al Franței, a ofe
rit un prînz îh cinstea lui A. N. 
Kosîghin. în cuvîntarea pe care a

rostit-o cu acest prilej, Pompidou 
a declarat, printre altele, că nimic ’ 
nu este mai util păcii ca organi
zarea unor relații vaste între po
poare, oricare ar fi orînduirea lor 
economică și politică. în cuvîntul 
său de răspuns, A. N. Kosîghin a 
menționat că dezvoltarea relațiilor 
sovieto-franceze în spiritul priete
niei și înțelegerii corespunde în
tăririi păcii generale și securității 
internaționale.

în aceeași zi, Asociația presei di
plomatice din Paris a oferit o masă 
în cinstea lui Alexei Kosîghin, care 
a vorbit în fața ziariștilor și a răs
puns la întrebările puse de aceștia.

bordînd problemele vita
le ale Europei, statele 
semnatare ale Declarafiei 
de la București au apre
ciat că dezvoltarea coo
perării economice inter- 

europene pe baze reciproc avanta
joase constituie o contribuție esen
țială la realizarea securității continen
tului nostru și, implicit, a păcii în 
lume. Aceasta este o concluzie re
alistă, justă, decurgînd din însăși ex
periența istorică.

Oamenii schimbă între ei bunuri 
materiale și spirituale din cele mai 
vechi timpuri. Legăturile comerciale, 
tehnico-șființifice și culturale au a- 
părut ca o cerință a dezvoltării și în
floririi fiecărui popor și ele s-au do
vedit a fi unul dintre cei mai activi 
factori ai progresului social. Coope
rarea internațională s-a statornicit 
de-a lungul veacurilor, dovedind că 
fiecare popor are ceva de dat sau 
de primit în cadrul circuitului uni
versal a! valorilor create de om.

Țările continentului nostru au avut 
întotdeauna un rol de frunte în pro
gresul vieții materiale și spirituale a 
omenirii, în marile cuceriri ale geniu
lui uman. Lărgirea colaborării tradi
ționale între toate statele europene, 
indiferent de orînduirea lor socială, 
poate avea urmări pozitive nu numai 
asupra climatului politic de pe conti
nentul nostru, ci și asupra relațiilor 
internaționale în ansamblu. Aidoma 
părților componente ale unei ma
șini, ansamblurile economice func
ționează pe baza unui sistem com
plex de legături. Este, deci, lesne să 
deducem că orice perturbație în sis
temul legăturilor comerciale externe 
e mai mult sau ma' puțin în defa
voarea tuturor ansamblurilor econo
mice și nu numai e unuia, lată de ce 
întreruperea sau stagnarea artificială 
a relațiilor comerciale nu pot avea 
decît repercusiuni negative asupra e- 
conomiilor, 'ar eliminarea oricăror 
discriminări și îngrădiri este o con
diție de prim ordin pentru a se reda 
comerțului internațional adevăratul 
său caracter și rol de factor dinamic 
al progresului.

Schimburile economice, fehnico-ști- 
ințifice și culturale, prin contactele di
recte și indirecte care se stabilesc 
între diferite țări contribuie totodată 
Ia mai buna cunoaștere reciprocă, la 
prețuirea muncii și eforturilor fiecă
rui popor, într-un cuvînt la apropie
rea lor. Cooperarea internațională re
prezintă mai mult decît o formulă 
menită să îmbunătățească folosirea 
resurselor disponibile ; ea urmărește 
obiectivul de a întări, prin activități 
exercitate în comun, pacea.

Viața confirmă adevărurile enunțate 
mai sus. în Europa, comerțul a deve
nit sectorul cel mai dinamic al cola
borării economice între state ; țările 
continentului nostru și-au sporit, în 
ultimul deceniu, ponderea în expor-

ful mondial de la 45 la peste 55 la 
sută. în acest context se reliefează 
faptul că azi aproape trei pătrimi din 
vînzările statelor europene se efectu
ează între ele. Această evoluție este 
evidentă, dacă avem în vedere că 
schimburile infereuropene au cunos
cut în perioada 1960—1965 o inten
sitate mai mare (de 11 la sută pe an) 
decît media pe glob (8—9 la sută).

Dezvoltarea economiei țărilor euro
pene — ca urmare, între altele, a 
progreselor tehnico-șființifice reali
zate de ele — a avut rolul „vioarei 
întîi" în dinamizarea comerțului lor 
exterior. Nu este însă mai puțin ade
vărat că un alt factor stimulator este 
redeschiderea treptată a drumurilor 
comerciale care leagă de milenii di
feritele regiuni din apusul și răsăritul 
Europei. Forțîndu-se barierele războ
iului rece, care aproape blocaseră co
merțul Esf-Vesf, în detrimentul econo
miei europene, schimburile între toa
te țările continentului au început să se

renței pe piața occidentală, țările 
vest-europene sînt direct interesate 
în găsirea de noi piețe, care să le 
permită realizarea unei producții de 
serie fot mai mare și, în felul acesta, 
să sporească competitivitatea mărfuri
lor lor de export. De asemenea, u- 
nele state din EUropa occidentală se 
îndreaptă spre piețele răsăritene în 
scopul de a compensa acele debușee 
tradiționale ce se resfrîng ca urmare 
a procesului de „integrare" economi
că vest-europeană. în același timp, 
și țările socialiste manifestă interes 
față de piețele de desfacere vest- 
europene, ca și față de cuceririle ști
inței și tehnicii din unele țări occi
dentale — cuceriri care, în anumite 
domenii, reprezintă nivelul celor mai 
bune realizări mondiale. De altfel, 
statele socialiste militează consecvent 
pentru dezvoltarea legăturilor comer
ciale reciproc avantajoase.

România socialistă, angajată într-un 
vast program constructiv, își intensi-

arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român — 
contribuie la progresul material și spi
ritual al fiecărui popor, la dezvoltarea 
civilizației pe întregul continent și, în 
același timp, favorizează apropierea 
între state, dezvoltă încrederea, sti
ma și respectul reciproc".

Pentru a contribui la stimularea co
operării internaționale. România a ini
țiat, în toamna anului trecut, rezolu
ția privind acțiuni pe plan regional 
în vederea îmbunătățirii relațiilor de 
bună vecinătate între state europene 
aparținînd unor sisteme social-politice 
diferite. Adoptarea acestei rezoluții 
— la care s-au alăturat. în calitate de 
coautori, încă opt staie socialiste și 
nesocialiste — de către Adunarea 
Generală a O.N.U., exprimă interesul 
de care se bucură în opinia publică 
internațională ideea dezvoltării rela
țiilor de colaborare între statele eu
ropene. Este cunoscută, de altfel, și

COOPERAREA ECONOMICĂ
PE CONTINENTUL

intensifice. Un fapt remarcabil este 
cel constatat recent de Comisia eco
nomică a O.N.U. pentru Europa : în 
cadrul comerțului intereuropean, cu
rentul de mărfuri Est-Vest crește mai 
rapid decît comerțui intereuropean în 
ansamblu. Valoarea acestor schimburi 
s-a ridicat la 6 900 milioane de do
lari în anul 1965, față de 2 520 mili
oane în 1955.

Desigur, o astfel de evoluție a co
merțului intereuropean nu ar fi fost 
posibilă dacă țările socialiste, care în 
majoritatea lor au moștenit o econo
mie cu un nivel mai scăzut de dez
voltare, nu ar fi pășit pe calea in
dustrializării puternice — singura ca
pabilă să le conducă spre progres, 
într-o perioadă relativ scurtă, statele 
socialiste europene și-au sporit pon
derea vînzărilor de mașini și instala
ții în volumul total al exporturilor. 
Avîntul continuu și diversificarea e- 
conomiei țărilor socialiste atrag tot 
mai mult atenția oamenilor de afaceri 
și a întreprinderilor de sfat din Occi
dent, care vin din ce în ce mai des 
pe piețele răsăritene pentru a des
face și cumpăra mărfuri. Aceste ten
dințe sînt stimulate, totodată, de pro
cesele obiective ce au loc în evo
luția economiei capitaliste. în condi
țiile intensificării continue a concu-

de Alexandru ZAMFIR
doctor în științe economice

fică necontenit eforturile în vederea 
lărgirii cooperării internaționale. în 
cadrul dezvoltării comerțului nostru 
exterior, un rol principal îl au rela
țiile de colaborare frățească și schim
burile reciproce cu toate țările socia
liste, relații care dețin ponderea prin
cipală în comerțul exterior al Româ
niei. Țara noastră își lărgește totodată 
relațiile de cooperare cu toate state
le, indiferent de orînduirea lor social- 
politică. România consideră că acesta 
relații trebuie să se întemeieze pe 
respectarea principiilor suveranității 
și independenței naționale, ega
lității în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc. în repetate rînduri, conducă
torii țării noastre au subliniat impor
tanța deosebită pe care o are în lu
mea contemporană statornicirea unor 
legături normale, eficiente între toate 
țările. „Colaborarea economică 
nestînjenită de discriminări și condiții 
politice, schimbul de bunuri, coope
rarea în producție, schimburile teh- 
nico-științifice și cultural-artistice —

propunerea României (adoptată de 
Conferința O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare) privind livrarea de insta
lații industriale pe credit, cu plată în 
produsele acestor, instalații sau în 
alte produse — propunere apreciată 
ca o formă nouă și avantajoasă de 
cooperare economică.

România și-a sporit continuu comer
țul său exterior. Volumul schimburilor 
cu țările vest-europene, de pildă, s-a 
ridicat în 1965 la 3 506,9 milioane lei 
valută, față de 925,9 milioane în 1959. 
Țara noastră a încheiat, în ultimii doi 
ani, o serie de acorduri pe termen 
lung cu Franța, Italia, R. F. Germa
nă, Anglia, Danemarca și Austria. 
De asemenea, se dezvoltă activ rela
țiile dintre celelalte țări socialiste și 
țările vest-europene. Posibilitățile 
dezvoltării colaborării între țările eu
ropene cu sisteme social-politice di
ferite sînt însă mult mai mari decî! 
realizările de pînă acum. Există încă o 
serie de probleme care își așteaptă 
rezolvarea. în acest context, nu tre
buie pierdut din vedere faptul că! nu 
au existat niciodată schimburi interna
ționale - numai într-un singur sens. 
Prin comerț se înțelege atît import 
cît și export, iar expansiunea comer
țului s-a produs dintofdeauna pe a- 
ceastă platformă.

Curentul în favoarea dezvoltării n 
cooperării între foafe statele conți- B 
nenfului nostru cuprinde tot mai largi g 
cercuri politice, economice și de afa- S 
ceri din țările vest-europene. Refe- k 
rindu-se la fapful că evoluția de pînă H 
acum a schimburilor infereuropene | 
nu poate fi considerată satisfăcătoare, | 
președintele Confederației Elvețiene, 9 
Hans Schaffner, releva : „Desigur, fă- 9 
rile continentului european au con
cepții diferite asupra conducerii eco
nomiei, există diferențe de sistem 
economic, sînt deosebiri între eco
nomia planificată din țările răsăritene 
și economia de piață specifică-țărilor 
occidentale. Dar, aceste deosebiri nu 
constituie o barieră în dezvoltarea
normală a relațiilor comerciale. în
consecință, trebuie să ne îndreptăm 
atenția în direcția găsirii și dezvol
tării modalităților de intensificare a 
schimburilor*. Vorbind despre pro
blemele comerțului cu țările socialis
te, ministrul economiei și finanțelor al 
Franței, Michel Debre, sublinia că în
treprinderile franceze trebuie să se 
străduiască să stabilească contacte 
permanente cu țările Europei răsări
tene, adapfîndu-se condițiilor cerute 
de economia acestor state. „Deschi- 
zînd frontierele Franței pentru produ
sele finite din țările socialiste — scria 
ziarul „Combat" — cei răspunzători 
de politica noastră economică urmă
resc un scop lăudabil : sporind vîn
zările acelor țări către noi, ele vor 
cumpăra mai mult din țara noastră și 
avantajul va fi reciproc*. Pentru sena
torul olandez Sidney van den Bergh 
dezvoltarea relațiilor comerciale con
stituie „un factor de importanță ma
joră în destinderea internațională și, 
în consecință, în întărirea securității 
europene și a principiului coexisten
ței pașnice între toate popoarele". 
„Sînt pariizanul a tot ceea ce apro
pie țările între ele, a tot ceea ce — 
pe baza avantajelor mutuale, a res
pectării independenței naționale și a 
principiilor fundamentale de drept 
internațional — poate constitui ga
ranția păcii*, declara președintele 
Senatului belgian, Paul Struye. Re- 
mareînd că situația politică din Euro
pa se află sub semnul contactelor tot 
mai intense între țările din Est și cele 
din Vest, în primul rînd în domeniul 
economic și politic, ministrul de ex
terne suedez, Torsten Nilsson, arăta : 
„Suedia dorește sincer întărirea con
tactelor cu țările din răsăritul Europei. 
Ea se pronunță împotriva a tot ceea 
ce duce la scindarea continentului 
european".

Interesul dezvoltării relațiilor eco
nomice infereuropene fiind astfel larg 
recunoscut, devine acum și mai im
portant să se acționeze practic, con
cret, pentru extinderea și îmbunătă
țirea cooperării dintre statele euro
pene, în folosul fiecăruia dintre ele 
și al păcii în Europa și în lume.

INUNDAȚIILE
DIN ITALIA

ROMA 3 (Agerpres). — Agenția 
France Presse relatează că situația 
devine din nou îngrijorătoare în 
mai multe regiuni ale Italiei, unde 
ploile cad aproape fără întrerupere 
de două zile. La Florența, unde a 
fost decretată starea de alarmă, ca
nalele de scurgere s-au înfundat, iar 
parterele clădirilor au fost inundate. 
Regiunea Bottegone din provincia 
Toscana este în întregime inundată. 
Apele rîului Ombrone au rupt digu
rile, iar un pod din apropierea lo
calității Pistoia, în lungime de 80 
de metri, s-a prăbușit ca urmare a 
presiunii apelor. Aproximativ 20 de 
imobile aflate în apropierea acestui 
rîu au fost inundate. La Veneția ni
velul apei a crescut cu un metru, 
inundînd Piața San Marco, precum 
și cartierele învecinate. O situație 
critică există si la Latisana (provin
cia Udine), localitate care a 
mai avut de suferit de pe urma inun
dațiilor de la începutul lunii trecute. 
Comandamentul militar al provinciei 
se află în stare de alarmă. Măsuri 
asemănătoare s-au luat și în regiu
nea Bolzano, unde nivelul apelor 
este în creștere.

★

PARIS 3 (Agerpres). — Rene Ma- 
heu, directorul general al UNESCO, 
a adresat un apel tuturor cetățenilor 
care au vizitat orașele italiene Flo
rența și Veneția să contribuie la ac
țiunea de salvare și restaurare a co
morilor de artă din aceste orașe, 
care au suferit grave avarii de pe 
urma recentelor inundații. Apelul 
solicită pe cei vizați să depună fie
care suma de un dolar la fondul in
ternational creat în acest scop.

Pe de altă parte, apelul se adre
sează celor 120 de state membre ale 
UNESCO, solicitîndu-le să sprijine 
această acțiune din punct de vedere 
financiar.
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IS3 MOSCOVA. La 3 decembrie, 
Mihail Suslov, membru al 

Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., și Boris Ponoma- 
riov, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
s-au întîlnit la C.C. al 
P.C.U.S. cu delegația P.C. 
din Venezuela, condusă de Jesus 
Faria, secretar general al P.C. 
din Venezuela. într-un comu
nicat oficial dat publicității cu 
acest prilej se arată că a avut 
Ioc un schimb de păreri în pro
blemele mișcării comuniste in
ternaționale și în alte probleme 
actuale care interesează celA 
două partide.

H TOKIO. Eisaku Sato a anun
țat formarea noului guvern 

japonez, în care își menține 
funcția dc prim-ministru. Mi
nistru al afacerilor externe a 
fost numit Takeo Miki, în- 
locuindu-1 pe Etsusaburo Shiina. 
France Presse apreciază înlocui
rea Iui Shiina ca cea mai im
portantă modificare în cabine
tul japonez.

H BEIRUT. Președintele Liba
nului, Charles Helou, a 

însărcinat sîmbătă seara pe 
Rashid Karame să formeze noul 
guvern al țarii. Karame, care 
pînă acum a condus mai multe 
cabinete, va începe la 4 decem
brie consultările în vederea 
alcătuirii guvernului.
■■ BRUXELLES. în orașul 

belgian Malines, sub auspi
ciile Asociației Bclgia-România 
și ale Institutului Român pentru 
Relațiile Culturale cu Străină
tatea, s-a deschis expoziția de 
fotografii „Peisaje și tipuri din 
Republica Socialistă România".
RK MOSCOVA. în Uniunea So- 

vietică a fost lansat la 3 de
cembrie satelitul artificial al 
Pămîntului „Cosmos-134“.

NEW YORK. In S.U.A. a 
™ fost efectuată sîmbătă, în
tr-o mină de sare din apropie
rea localității Hattiesburg (sta
tul Mississippi) o explozie nu
cleară subterană avînd o putere 
echivalentă cu detonarea a 350 
tone trinitrotoluen.

La Venejia, nivelul apelor a crescut,^
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